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 Hydrologiska data för  
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 Europa http://e-hypeweb.smhi.se/ 
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 Andra resurser 
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S-HYPE 2012 

 

 

• Sverige och tillrinnande områden I 

Norge och Finland 

 

• 244 huvudavrinningsområden 

 

• ~ 37.000 avrinningsområden 

 

• ~ 7 km2 medianstorlek 
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DBS korrigerad temperatur 

DBS korrigerad nederbörd 

Medelvattenföring 

Specifik avrinning 

Relativ grundvattennivå 

Dagar med snötäcke > 1cm 

Snötäcke, medel av årsmax 

Lågflöde 

Medellågflöde 

Lågflöde intenstitet 

Lågflöde varaktighet 

Medelhögflöde 

10-årsflöden 

50-årsflöden 
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E-HYPE 

- 35000 avrinningsområden 

 

- Medianstorlek 215 km2 

 

- Levererar flöde och 

vattenkvalitet 
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Expertverktyg för lokala förhållanden 

 Baserad på Regionala klimatmodelscenarior (RCM) för nuvarande och framtida 

förhållanden iEuropa: 

(Global Climate Model GCM,  IPCC Emission Scenario) 

 - ECHAM5 (DE), A1B (middle) 

 - ECHAM5 (DE), A2 (high) 

 - HADCM3 (UK), A1B (middle) 

 - CCSM3 (US), A1B (middle)  

 - CNRM (FR), A1B (middle) 

 

 Generell översikt för Europs  (meteorologi och hydrologi) 

 Möjlighet att göra en uppskattning för lokala förhållanden gällande 

 - Skyfall 

 - Hydrologi (t ex flöde och markfuktighet) 

 - Luftkvalitet 
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Lokala förhållanden : Hydrologi 

 Lokala flödesobservationer används för omkalibreing och 

klimatsimularingar på en lokal flod. 

Lokala förhållanden: Regn 

 Lokala observationer bearbetas statistiskt för att beräkna framtida 

förhållanden på den lokala skalan 

 

 

Lokala förhållanden : Luftkvalitet 

 Lokala utsläpps laddas upp och används som bas för klimatsimuleringar 

för de lokala förhållandena. 
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