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I salta vatten 
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SMHIs verksamhet vilar på tre vetenskapliga ben: meteo-
rologi, hydrologi och oceanografi. SMHI är en statlig 
myndighet som också har ett antal affärsdrivande enhe-
ter. Vi har en samlad oceanografisk expertis för tjänster, 
varningar, information, beslutsunderlag, prognoser och 
utredningar. 
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Ett av målen är att genom forskning, uppföljning och 
analys ta fram den kunskap som behövs för att genom-
föra och förnya insatser för att nå Sveriges miljökvalitets-
mål. Det är en unik fördel att kunna samverka mellan 
meteorologi, hydrologi och oceanografi inom samma 
institut. 
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Kopplad expertis för oceanografiska tjänster
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Redan under 1800-talets mitt utfördes oceanografiska  
mätningar och undersökningar av landhöjning med hjälp 
av vattenståndsmätningar inleddes. 

Idag används observationer tillsammans med numeriska 
beräkningsmodeller för att på bästa möjliga sätt beskriva, 
förstå och förutse havens tillstånd.

Oceanografi är läran om havet
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En stor del av Sveriges nationella marina utsjöövervak-
ning utförs av SMHI och med internationell samordning. 
Verksamheten är ackrediterad och analyser görs ombord 
på fartyg och på SMHIs laboratorium. Övervakningen 
omfattar den aktuella situationen i Västerhavet och Öster-
sjön, speciellt beträffande temperatur, salt, närsalter, syre, 
plankton och vattenstånd. 

Data insamlas från fartyg, observatörer, satellit och auto-
matiska mätsystem som bojar, ferryboxar och mareogra-
fer. SMHI har ett flertal vattenståndsstationer längs hela  
Sveriges kust. Insamlad data är en viktig förutsättning 
inom många användarområden och tjänar som indata till 
modeller. SMHI deltar i omfattande internationella data-
nätverk där insamlad data utbyts och standardisering kan 
utföras. 
 
Ett antal havsbojar i haven runt Sverige mäter bland annat 
vågor och vind samt strömmar, temperatur och salthalt 
på flera djup varje timme. Inom utvecklingsprojekt tas ny 
mätteknik fram.

Via satellit insamlas information om yttemperatur, is-
utbredning, klorofyll och algblomning över stora områ-
den, vilket ökar kunskapen om storskaliga händelser i 
havet. 

SMHI strävar efter att förvalta långa tidsserier av marina 
data. Exempel är timvärden av vattenståndsdata och dagli-
ga observationer av temperatur och täthet från 1880-talet, 
som nu är av stort värde för vår förståelse av klimat och 
miljö. 

Havsboj och 
U/F Argos.
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Satellitbild av 
algblomning i 
Västerhavet. 

Mareograf vid 
Kungsholmsfort. 

Mätning & övervakning
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På www.smhi.se presenteras oceanografisk information. 
Data uppdateras frekvent och görs tillgängliga. Under 
sommaren produceras algkartor där den storskaliga alg-
situationen i Östersjön beskrivs. Under vintern produce-
ras en iskarta dagligen och under hela året presenteras en 
frekvent uppdaterad ytvattentemperaturkarta. 

SMHI mäter och rapporterar utbredningen av syrefattigt 
bottenvatten i Östersjön och Västerhavet samt i Skagerraks 
och Kattegatts fjordar under sensommar och höst. Av 
speciellt intresse är inflöden av salt- och syrerikt vatten till 
Östersjön, vilket även påverkar närsaltsflödet. 

Främst under vår och sommar förekommer algblomning-
ar som kan påverka musslor och fiskodlingar samt störa 
turismen. 

Vid extrema vädersituationer är vattenstånd och vågor av 
speciellt intresse med tanke på översvämningar och skade-
risk på samhällets infrastrukturer.

Regelbundna kontakter sker med berörda myndigheter om 
det aktuella tillståndet i haven runt Sverige. 

Läs mer om oceanografi och aktuella händelser på:

• www.smhi.se

Syrebrist i 
bottenvattnet 
hösten 2006. 
Svart marke-
ring innebär 
helt syrefritt 
och röd 
nästan helt 
syrefritt.

~
Satellitbild 
med massiv 
algblomning 
i Östersjön. 

~~
Vattenstånd 
vid Stockholm 
1889-2007.

~~~

Information
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SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst tar 
fram underlag och utfärdar varningar för nedisning på 
fartyg samt för höga och låga vattenstånd. Varningarna 
förmedlas via www.smhi.se, väderrapporten i SR P1 samt 
till sjöfarten. Vid extrema vattenståndsnivåer förmedlas 
dessa direkt till berörda myndigheter. Inför kraftiga ovä-
der anordnas särskilda förvarningskonferenser för att ge 
fördjupat beslutsunderlag till deltagarna så att de i tid ska 
kunna vidta nödvändiga åtgärder för att minska skade-
effekter.

Prognos för vågor, ström, vattenstånd, salthalt, tempera-
tur och isläget görs med hjälp av oceanografiska modeller. 
Driftprognos vid olyckor och speciella händelser till havs 
görs i samverkan med andra myndigheter. 

prognoser & Varningar

Isläget till sjöss kartläggs dagligen under vinterperioden 
november till maj. För att få fram dessa kartor används 
bland annat information från satelliter, isbrytare samt 
oceanografiska och meteorologiska modeller. SMHI har 
det internationella ansvaret att förmedla isläget i Östersjö-
området till sjöfarten.

Tolkade satellitbilder kombineras med en spridningsmo-
dell för att visa spridning av ytnära alger. Under somma-
ren görs prognos för algblomning i Östersjön. Algprog-
noser är ett område det forskas mycket inom och dessa 
kommer att utvecklas mycket inom de närmsta åren. 
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SMHI är, på uppdrag av och i samarbete med Naturvårds-
verket, nationell datavärd för fysikaliska, kemiska och 
marinbiologiska data med ansvar för lagring, kvalitetskon-
troll och säkrande av historiska data. Databasen Svenskt 
HavsARKiv innehåller dessa marina data.

Genom datavärdskapet samarbetar SMHI inom HEL-
COM, ICES, EU, IOC och OSPAR för att förbättra inter-
nationellt datautbyte. Samarbetet underlättar utvärdering 
av vattenmiljöns tillstånd och möjliggör åtgärder i natio-
nell och internationell samverkan. SMHI ansvarar för 
Svenskt Vattenarkiv, inkluderande Havsområdesregistret.

Nationellt Datacenter

Databasen utgör en grund för miljö- och planeringsverk-
samhet med anknytning till havet. Den innehåller bland 
annat uppgifter om djupförhållanden i cirka 580 områ-
den, vilket ligger till grund för beräkning av vattenutbyte 
och transport av ämnen inom och mellan kust och hav.

~ Webbgränssnitt för SHARKdatabasen. Havsområdesindelningar. 
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SMHI utför uppdrag för olika myndigheter och interna-
tionella organisationer. Information och rapporter leve-
reras till myndigheter, länsstyrelser, marina aktörer, inter-
nationella organisationer och allmänheten. Rapporterna 
används ofta som beslutsunderlag. 

SMHI bidrar till uppföljning av de svenska miljömålen 
Ingen övergödning och Levande kust och skärgård. SMHI ska-
par underlag som bidrar till Fiskeriverkets årliga rappor-
tering av miljötillståndet i svenska vatten vilket är ett steg 
för att nå målet Hav i balans. 

Data används som underlag till information och rappor-
ter om det marina miljötillståndet. Exempelvis handlar 
rapporterna om observationer, spridning av utsläpp och 

Nationell & internationell samverkan 

~

beskrivningar av kust- och havsmiljön. Många rappor-
ter och miljöindikatorer, har tagits fram i samverkan med 
internationella organisationer. Miljöindikatorer används 
för analys av förhållanden i haven runt Sverige.

Med en oljespridningsmodell görs spridningsprognoser 
och scenarieberäkningar i kust och hav. Vid oljeutsläpp 
och olyckor beräknas en trolig drivbana. Drivbana bakåt 
i tiden kan beräknas och därigenom kan ursprunget för 
olja eller andra drivande objekt spåras. System som visar 
fartygsposition gör att fartyg som kan ha släppt ut olja 
illegalt kan identifieras. 

Oljespridningsmodellen används i princip av alla länder 
runt Östersjön samt i Danmark. 

Dagar

Exempel på spridning av ytvatten. ~~Drivbana för ett oljeutsläpp beräknat med en 
oljespridningsmodell. 
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SMHI förvaltar svenska miljöemissionsdata som rör 
utsläpp till och belastning på vatten. Detta innebär att 
emissionsdata, utsläppsberäkningar samt avfallsstatistik 
samlas och lagras i databaser. Metodik för emissionsbe-
räkningar utvecklas. Informationen sammanställs och rap-
porteras till Naturvårdsverket som underlag för Sveriges 
internationella rapporteringar. 

I samarbete med Vattenmyndigheterna och Naturvårds-
verket har SMHI utvecklat ett integrerat modellsystem för 
vattenkvalitetsberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Systemet HOME Vatten, är utvecklat för att 
vara ett redskap i arbetet inom den svenska vattenförvalt-
ningen och kan användas för karakterisering av ytvattnen, 
åtgärdsplanering och som komplement till traditionell 
övervakning.

En stor del av den forskning som bedrivs på SMHI sker i 
samarbete med flertalet internationella organisationer. Läs 
mer om ett urval av dessa på:

• www.helcom.fi

• www.boos.org / noos.org / goos.org

• www.eurogoos.org

• www.ices.dk

• ioc.unesco.org

~ International Council for the Exploration of the Sea och European Global 
Ocean Observing System är exempel på internationell samverkan. 

~~ Webbgränssnitt för HOME Vatten.
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Miljökonsekvensbeskrivningar, beräkningar och modell-
resultat blir ofta beslutsunderlag i utredningar om vatten-
miljön, beställda av både privata och offentliga aktörer i 
samhället. 

Många affärsuppdrag innebär beräkning och analys av 
olika processer i hav, sjö och vattendrag, med syfte att 
kartlägga mänsklig påverkan på vattenmiljön. 

Exempel är: 

•    spridningsberäkningar

•    karakteristiska vattenstånd på olika platser

•    återkomsttider för extrema händelser 

•    frekvens av våghöjd vid en viss plats 

•    utformning och dimensionering av 

     konstruktioner i vatten. 

SMHI tillämpar oceanografi och marinmeteorologi såväl 
i skandinaviska farvatten som på världshaven. Tjänsten 
”weather routing” hittar den optimala vägen för ett fartyg 
över oceanerna där förutsättningarna kan variera mycket. 
Med ombordsystemet ”SMHI Seaware Routing” kan olika 
alternativa rutter jämföras. Operatörer i land kan på web-
ben följa fartygen och se väder, rutter och ankomsttid.

Den optimala 
vägen för ett  
fartyg över havet.

Beräknings-
modeller anger 
var olja från 
utsläpp når land.

Dimensionering 
av konstruktioner 
i vatten.
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Konsultverksamhet

Modellering av utsläpp. 
~~~~
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Istjocklek i Arktis under 
sommaren. Förändring i meter 
mellan 1978-2000. 

~

Forskning & Modellering 

Numeriska modeller är viktiga verktyg för att kunna be-
skriva och förstå  tillståndet i våra kust- och havsområden. 
Beroende på användningsområde kopplas modeller för 
hav, is, atmosfär, tillrinning och biogeokemi samman i  
olika modellsystem. Dessa används för att ge prognser på 
olika tids- och rumsskalor, beskriva miljötillståndet i havet 
samt studera havsklimatet och effekter av klimatföränd-
ringar.   

Östersjöns och Västerhavets ekosystem studeras med 
kopplade biogeokemiska och fysiska modellsystem. Det 
gör det möjligt att beskriva den nuvarande havsmiljön  
liksom den som varit fram till idag. Utveckling sker av 
modellsystem som kan ge prognoser för uppkomsten av 
till exempel  algblomningar. 

Baltic-HOME är ett koncept som  genom integrering av 
olika modeller gör att vattnets och näringsämnenas krets-
lopp kan följas från luften till havet för Östersjöns och 
Västerhavets tillrinningsområde. 

För att förstå hur vårt klimatsystem fungerar och hur det 
kan komma att ändras används klimatmodeller för att 
beräkna möjliga framtida scenarier. Kunskap om tänkbara 
förändringar av havsvattenståndet och det marina ekosys-
temet är viktig för vår samhällsplanering. 

Förutom för Östersjön och Västerhavet finns modellsys-
tem också uppsatta för Arktis. Utvecklingen av modell-
system sker i nära samarbete med europeiska forsknings- 
och väderinstitut.

Modellerad 
ström i 
Västerhavet.

Ett möjligt 
framtids-
scenario. 
Förändring av 
syrekoncentra-
tion vid botten 
i ml/l mellan 
framtida 
(2071-2100) 
och nutida 
(1961-1990) 
klimat.
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För mer information kontakta
oceanograf@smhi.se

Tel kundtjänst 0��-��� �� 00

�0� �� Norrköping
Växel 0��- ��� �000 . Fax 0��- ��� �00�

www.smhi.se

Norrköping
Folkborgsvägen � 
�0� �� Norrköping

Göteborg
Sven Källfelts gata ��
��� �� Göteborg


