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Faktablad havsnivå – 14 juni 2017 

Produkt: Framtida medelvattenstånd – Sverige 

Producent: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), www.smhi.se 

Mer information: Mer information om framtida havsnivåer samt underlaget till 

visualiseringen finns på https://www.smhi.se/klimat/havsniva  

Innehåll: Visualisering av beräkningar av möjliga framtida medelhavsvattenstånd för 

Sveriges kuststräcka i ett förändrat klimat. Resultat visas för mitten (år 2050) och slutet (år 

2100) av seklet.  

Begrepp: Medelvattenstånd är havets genomsnittliga nivå över lång tid, oftast minst ett år. 

SMHI skiljer mellan två olika begrepp: 

Årets medelvattenstånd är den genomsnittliga havsnivån över ett helt år. Årets beräknade 

medelvattenstånd är ett beräknat värde utifrån sammanvägda data. Det krävs data från mer 

än 30 år för denna beräkning, en så kallad regressionsanalys. Med hjälp av analysen kan man 

bestämma årsmedelvattenstånd såväl framåt som bakåt i tiden, förutsatt att landhöjning och 

havshöjning är relativt konstanta. 

Det framtida medelvattenståndet beräknas genom att man tar medelvattenståndet för en 

referensperiod, lägger till höjningen av medelvattenståndet orsakat av klimatförändringen 

och drar ifrån landhöjningen. I visualiseringen används referensperioden 1986-2005, vilken 

motsvarar IPCC:s (FNs klimatpanel) referensperiod.  

Landhöjning: Landhöjningen i Skandinavien är en återgång av jordskorpan till ursprunglig 

form efter senaste istiden då området var istäckt. Jordskorpan stiger snabbast längs Bottniska 

vikens kust, med ett max på ca 8mm/år i Norra Kvarkenområdet. Söderut minskar 

hastigheten, och i Skåne och Blekinge är den nära noll.   

Klimatscenarier RCP: Klimatscenarier beskriver möjliga utvecklingar av klimatet. De är 

forskarnas svar på frågor om hur klimatet kan bli i framtiden och tas fram genom en lång 

kedja av antaganden och beräkningar. I visualiseringen används scenarier som tagits fram av 

FNs klimatpanel, IPCC AR5. Dessa RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways) 

bygger på antaganden om hur växthuseffekten förstärks, så kallad strålningsdrivning. Tre 

scenarier används: RCP2,6; RCP4,5 och RCP8,5.  

 RCP2,6 är ett scenario som förutsätter en kraftfull klimatpolitik där 

koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020 för att sedan minska. Det är det 

scenario som ligger närmast ambitionerna i klimatavtalet ifrån Paris.  

 RCP4,5 representerar ett scenario där strategier för reducerade 

växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen stabiliseras. 

 RCP8,5-scenariet innebär ökande koldioxidutsläpp, och är det scenario som i 

dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser. 

För varje scenario presenteras tre nivåer ifrån klimatberäkningarna – 5 percentil, median och 

95 percentil.  

Percentiler är värden på en skala mellan 0 och 100 som visar extremvärden av en fördelning. 

Genom att visa data mellan den 5:e och den 95: percentilen visar vi spridningen av data inom 

varje RCP-scenario. Spridningens storlek kan sägas vara ett mått på hur säker beräkningen 

är.  Mer information om RCP-scenarier hittar du här. 

Skala och noggrannhet: Kartorna redovisas i skala 1:5 000 000 till 1:10 000.  

http://www.smhi.se/
https://www.smhi.se/klimat/havsniva
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/arets-medelvattenstand-1.10047
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271
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Begränsningar: Visualiseringen och beräkningarna är begränsade till Sveriges fastland, 

Öland och Gotland samt kustnära öar. Områden utanför Sveriges gränser presenteras 

översiktligt.  

Framtagning och underlag: Underlaget är producerat av SMHI med hjälp av medel inom 

anslag 1:10 klimatanpassning. Arbetet har genomförts under åren 2015-2017.  

Beräkningarna baseras på klimatscenarier framtagna av FNs klimatpanel (IPCC AR5). I 

beräkningarna har hänsyn tagits till framtida landhöjning. För detta har Lantmäteriets 

landhöjningsmodell NKG2016LU använts.  

Som referenssystem för höjdnivåer används rikets höjdsystem RH2000. Höjddata är ett 

raster på 2x2 meter. I höjddata som används i projektet är alla höjder över 30 meter borttaget 

och havet är satt till 0 meter. Vid norrlandskusten är landhöjningen större än klimatets 

påverkan av havsnivåhöjningen. Detta innebär att havsnivån i den nära framtiden kommer att 

vara lägre än vad den är idag. Eftersom vi inte har något höjddata under havsytan går det inte 

att göra beräkningar på de platser där landet höjer sig snabbare än havet stiger. På dessa 

platser visas den framtida havsnivån på samma nivå som dagens.  

Som indata används medelvattenståndet för referensperioden 1986-2005 för 29 

oceanografiska mätstationer. Mellan mätstationerna interpoleras värden.  

Mer information kring projektet hittar du på https://www.smhi.se/klimat/havsniva   

Visualiseringsverktyget är framtaget av SGI, Statens Geotekniska Institut 

Täckningskarta: 

 

  

https://www.smhi.se/klimat/havsniva
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Kartutsnitt: 

 

Legend: 

 

Kommentarer till kartan: 

1. För att beräkningar ska kunna göras måste Sverige delas in i mindre områden. Gränserna 

mellan dessa syns som mörka band i kartan (se kartutsnitt nedan). Detta ska inte tolkas 

som att havsnivåhöjningen blir större i dessa områden.  

 

 

 

2. De landområden som befinner sig under havsytans nivå visas i blått. Detta leder ibland 

till att områden på land utan direkt uppenbar koppling till havet visas som 

översvämmade. Ett exempel är lågliggande områden utanför Lomma (se kartutsnitt 

nedan). Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa områden kommer att vara under 

vatten. Det kan till exempel finnas existerande vallar eller naturliga geografiska hinder 

som motverkar detta.  
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Målgrupp: Allmänheten, planerare och handläggare på kommuner och länsstyrelser, 

politiker och beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt  

Användning: Kartmaterialet ger ett översiktligt underlag för information om framtida 

havsnivåer. Syftet är inte att tillhandahålla ett fullständigt beslutsunderlag, utan snarare att ge 

en indikation om i vilka områden ett sådant underlag bör tas fram. Kartan visar framtida 

medelvattenstånd, dvs. den nivå som havet kan komma att ligga på i normalläget. Dessutom 

bör, i planeringssyfte, hänsyn även tas till extremnivåer vid t.ex. stormar. Mer information 

om detta kommer från SMHI under hösten 2017.  


