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Så fodes SWECLIM och  
Rossby Centre 
 
Sten Bergström 
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Sten Bergström  

 

Så föddes SWECLIM och Rossby Centre 

 



1992 omorganiserades SMHI. Den traditionella 

indelningen i ämnesområden ersattes av en mer 

kundorienterad organisation. 
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FoU-vid SMHI, utredning i december 1991 lade grunden för 

en ny forskningsenhet som bildades 1992 

Prioriterade områden: 

 Grundläggande meteorologisk modellutveckling 

Modeller för spridning av luftföroreningar 

Hydrologisk modellutveckling för vattenomsättning och vattenkvalitet 

Oceanografisk modellutveckling 

Fjärranalysbearbetning 

Övervakning av solstrålning och ozon 

Modeller och statistiska metoder för havsövervakning 

Långsiktig hydrologisk databearbetning och analys 

Klimatforskning och klimatmodeller 

Klimatförändringar och vattenresurser 



Sovjetunionen upplöstes 1991 

 

 

Sverige blev medlem av EU 1995 
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BALTEX meeting in Norrköping in 1992 
Lennart Bengtsson  

i centrum 
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Östersjön 

är en flod… 



 

1992-2002 Jörgen Nilsson pekar med hela handen (chef för avd. Samhälle) 
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BALTEX-DOKTORANDERNA! 
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Phil Graham Anna Rutgersson  Lars Axell   Ulrika Willén 
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Två inledande rapporter: 

 

Swedish Committee for IGBP and WCRP  (1994). 

”A proposal for strengthening climate modelling in Sweden”.  

KVA, Documenta No. 59 

 

Bengtsson. L. (1994). ”Förslag till handlingsprogram för SMHI  

inom klimatforskningen.” Report, Max-Planck-Institut für  

Meteorologie, Hamburg.  

  



En arbetsgrupp tillsattes 1995: 

Henning Rodhe, MISU.   Ordförande 

Sten Bergström, SMHI   Samordnare 

Sven Halldin, Hydrologi, Uppsala universitet 

Ulla Hammarstrand, MISU 

Ulf Högström, MIUU 

Erland Källén, MISU 

Peter Lundberg, Stockholms marina forskningscentrum, SU 

Lars Moen, SMHI 

Johan Rodhe, Oceanografi, Göteborgs universitet 

Anders Stigebrandt, Oceanografi, Göteborgs universitet 

Anders Stigebrandt, Oceanografi, Göteborgs universitet 

Hilding Sundqvist, MISU 

Gösta Wallin, Oceanografi, Göteborgs universitet 
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En VISION formulerades 1995: 

 

 ”In the year 2015 a summary of the Swedish 

society and its adaptation to a changing climate 

may be given as follows: 

…  

Given a successful Swedish climate modelling 

programme, we foresee a Swedish society well 

and confidently prepared to meet great changes 

in climate and its effects on society, economy, 

and nature.” 

….. 
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En VISION formulerades (avslutning): 

 

 …. 

”The list of examples could go on like this and, 

given the capital influence of climate on society, 

a vast majority of political and economical 

decision-makers in 2015 agree that one of the 

most foresighted decisions taken in 1996 was 

indeed the establishment of the Swedish Climate 

Modelling Programme.” 
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2017-10-11 



2017-10-11 

Swedish Climate Modelling Programme 

 

Research proposal 

December 1995 

 



 1997 bildade SMHI en fristående forskningsenhet för regional 

klimatmodellering, i samarbete med universiteten i Stockholm 

och Göteborg inom ramen för SWECLIM-programmet.  

 

 Forskningsenheten fick namnet Rossby Centre, efter den 

berömde svensk-amerikanske meteorologen Carl-Gustaf 

Rossby.  

 

 SWECLIM avslutades 2003 

 

 Vid en justering av SMHI:s organisation 2004 blev Rossby 

Centre en del av forskningsavdelningen 







Regional  

modellering 

Källa: Monitor Nr 18, 2003 
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Outreach… 



Översvämningar 2000-2001 
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Gudrun den 8 januari 2005 
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Klimat- och sårbarhetsutredningen 2006/2007 



Kommittén för dimensionerande flöden i ett framtida 

klimat 

 Sten Bergström, SMHI 

 Gun Åhrling Rundström, Svensk 

Energi 

 Maria Bartsch, SvK 

 Claes-Olof Brandesten, Vattenfall 

 Jan Liif, Statkraft  

 Björn Norell*, VRF 

 Agne Lärke, Fortum 

 Olle Mill, SvK 

 Sigrid Eliasson, E.ON 

 Lars-Åke Lindahl, SveMin 

 Gunnar Sjödin, VRF 

 Johan Andréasson, SMHI 
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Att lyssna in behovet av 
klimatinformation 
- några tidiga steg i SMHIs utveckling av klimattjänster

Carin:
Climate and Culture

Carin Nilsson PhD
Rossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Att hålla balansen

C. Nilsson



Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

Klimat och sårbarhetsutredning

2005-2007

SMHI deltog aktivt och verkade som ett stöd 
till kommissionen och dess sekretariat

- Expertgrupper
- Dialoger med sektoriella aktörer
- Klimatkunskap och information
- Scenarier
- Klimatindex (längsta torrperiod, högsta 

nederbörd under 7 dagar, värmebölja, 
vegetationsperiodens längd, sista 
vårfrosten, nollgenomgångar mm) 



• Länsstyrelserna fick i uppdrag att koordinera 

anpassningsarbetet i Sverige, 

25 miljoner Skr per år, 2009-2011

• SMHI 2 miljoner Skr per år, 2010-2012

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik
2008/09:162

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Länsstyrelserna
Vad behövde de?

Vad visste de om klimatet och klimatanpassning? 

Vilken roll ville och kunde SMHI ha?

Hur kunde vi stödja på ett konstruktivt sätt?

Vad behövde vi lära oss om dem, våra användare? 

Bengt Rydell, SGI Sten Bergström, SMHI Lennart Larsson, SMHI

Carin:
Climate and Culture

Rossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Hösten 2008

Turné runt Sverige med besök 

hos varje län

Föredrag om 

klimatförändringen och 

anpassning

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

C. Nilsson



Skapa och underhålla dialog

Från vetenskap till beslutsfattande

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Ett nätverk av 
klimatanpassningssamordnare

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

C. Nilsson



Seminarier 2009, 2010 and 2011

För länsstyrelserna och nationella myndigheter

Upplägget utformades tillsammans med klimatanpassningssamordnarna

Informella möten med varje ny koordinator

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

C. Nilsson



Successiv förskjutning av behov

2008 Utbildning i klimat och klimatförändring 

Högupplösta data, extremvädervarningar  

Stöd i kartläggning av sårbara områden, riskanalyser, havsnivåhöjning

2010 Skifte till mer specifika frågor – Hur fungerar en klimatmodell?

Samverkan kring verktyg för anpassning, vattenkvalitet, 
samhällsplanering, hälsa mm

2011 Kunskap om sårbarhet och anpassning

SMHI referensgrupp för att ta fram klimatinformationsprodukter

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Scenarios: A2, B2, A1B

Historiska värden

Enskild modellkörning

Ensemble med 9 modeller

Hur ska vi bäst kommunicera 
klimatscenarier?

Vad ska vi säga om osäkerheter?

Hur förbereder vi oss för att 
kommunicera de nya RCP resultaten?

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

Klimatinformation på smhi.se i januari 2011



Samarbete med andra 
myndigheter och aktörer

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

Nationell Plattform för arbete med naturolyckor

C. Nilsson



Götaälv-utredningen 
2009-2011

Photo: Carin Nilsson

Karlstad

Göteborg

Göta 

älv

Vänern



Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

Klimatforum 2010



Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

Klimatanpassningsportalen 2010
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Reflektioner från 2011

Utmaningar – Anpassning

2011: Does Sweden have a national strategy for adaptation or not?

Utmaningar – Dialogen

• Finansiella stödet för samordnare varade bara till slutet av 2011, 
kanske 2012 – skulle det bli förlängt? 

• Utvecklingen av www.klimatanpassning.se

• Kommunicera de nya scenarierna

http://www.klimatanpassning.se/
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Vad fungerade bra?

Länsstyrelserna hade sitt eget aktiva nätverk 

Samarbete och samverkan med andra nätverk

Förutsättningar

• Litet land

• Lätt att fatta snabba beslut

• Stöd från länen

C. Nilsson



Vad kunde förbättras…

• Den interna dialogen och kommunikationen

• Sårbart nätverk – beror av nyckelpersoner och deras 
engagemang

• Svårt att hinna hänga med i efterfrågan på tjänster och 
information

• Bra samarbete mellan SGI och SMHI – Hur kunde fler 
nationella myndigheter ha involverats? 



Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017



Med lite perspektiv
SMHI med Rossby Centre låg långt fram tidigt

- Mycket bra modellutveckling och klimatinformation

Dokumentation och kontinuitet

- Över dialog och kundkontakt, avnämare, stakeholders

- Kunde vi varit bättre på detta internt?

Nyfikenhet – på andra länder, sektorer, industri

- Engagerade medarbetare har lyckats få saker att hända

Carin:
Climate and Culture

Rossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September 2017

+ ännu fler 
inspirerande 
människor!!



Hur fortsätter vi framåt?

Carin:
Climate and CultureRossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September2017

?
!!?

C. Nilsson



TACK!

Carin:
Climate and Culture

Carin.climateculture@gmail.com 
http://carinclimateandculture.blogspot.se/Rossby Centre 20 år, Norrköping, 13-14 September2017

☺

!!

C. Nilsson
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Hydrological impact studies and climate services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas Olsson 

 

Research & Development (hydrology) 

Swedish Meteorological and Hydrological Institute 
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 Hydrological impact studies – an overview 

 

 Climate model bias and resolution issues 

 

 Two climate service projects (in C3S – Copernicus Climate Change Services): 

 

 Urban SIS (Sectoral Information System) 

 

 SWICCA (Service for Water Indicators in Climate Change Adaptation) 

 

 Some lessons learnt 

 

Outline 
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Vunduzi

Tacuraminga

Bue Maria

Nhazonia

Pungue Sul

Honde Mavonde

KatiyoPungwe Falls

Frontiera

Pungwe

Hydrological modelling 

Global climate 

Hydrological impacts: from global climate to local stakeholder 

Future runoff,  
water resources 

 and flooding 

 

Regional climate Tailoring 

GCM 
 

Initialization 
 

Forcing (incl.  
emissions) 

 

RCM 

 

Stakeholder 

Statistical  
downscaling  

(e.g. Delta change) 
 

GCM/RCM bias  
correction 

 

Catchment climate Hydrological impacts 

Model + forcing 
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Climate model bias 
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Bias adjustment 
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Bias adjustment 
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 A ”factory” for ”operational bias adjustment” has been developed at SMHI, but it is complicated 

by e.g. that: 

 

 The biases may be different for different models, in different regions, for different variables, 

for mean values and extreme values, etc. 

 

 Some biases are very difficult to handle (e.g. too few days with precipitation) 

 

 Adjustment may disturb/destroy physical relations between different variables (e.g. 

precipitation and temperature) 

 

 Different reference data (i.e. observations) may produce different results (even the sign of 

future change) 

 

 Etc… 

 

 

Bias adjustment 
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Scale mismatch 

Statistical / stochastic downscaling may be used but often difficult  
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Messages 

- In the development of climate services, there may be a quite long and complicated way from 

climate model results to ”secondary impacts” (e.g. hydrological) 

 

- We have methods and tools for tailoring, i.e. managing model bias and scale mismatch, prior to 

impact modeling  

 

- The need for tailoring is decreasing as climate models are developed and applied at higher 

resolutions  

 

 



http://climate.copernicus.eu/  

http://climate.copernicus.eu/
http://climate.copernicus.eu/


Climate 
Change • The importance of ‘Knowledge Purveyors’ 

= consultant engineers or agencies operating in water management 

= interface between Climate Services and Climate adaptation 

 

 

G a p  A n a l y s i s  i n  u s e r  e n g a g e m e n t  

Management decisions 

Integration with other management aspects 

Shared accumulated knowledge in decision support 

Indicators integrated with local data and tools 

Customised Products; ECVs and indicators tailored to user needs 

Modelled and integrated Data, e.g. Climate change impact indicators 

Information Service, including functions for data search, standards, visualisation 

Monitoring (Earth Observations, Global models and in-situ data)  
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Climate 
Change 

S e c t o r a l  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  

• ‘Proof-of-Concept’ in C3S for Sectorial Information System 

• Nov. 2015 – Feb. 2018: 
– Co-design a web service with users (Knowledge Purveyors) 

– Define & Provide Climate Change Indicators (CII) 

– Evaluate user uptake 

http://swicca.climate.copernicus.eu/


Climate 
Change 

S e c t o r a l  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  

• ‘Proof-of-Concept’ in C3S for Sectorial Information System 

• Nov. 2015 – Feb. 2018: 
– Co-design a web service with users (Knowledge Purveyors) 

– Define & Provide Climate Change Indicators (CII) 

– Evaluate user uptake 

SWICCA 

Urban SIS 

http://swicca.climate.copernicus.eu/
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Climate 
Change 

S W I C C A :  a n  o v e r v i e w  

• ≈1000 datasets (July 2017): visualisation, download, guidance, tutorials…. 

19 
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4 socio-economic 

 

 

 

 

 

 

 

4 ECV:s 

Temperature  

Precipitation 

River flow  

Unregulated river flow                              

 

 

 

 

 

 

 

SWICCA variables 

Spatial resolution 
0.5 degree grid (50 km) 
0.1 degree grid (12 km) 
5 km grid 
Catchments (mean: 215 km2) 

Time slices 
Reference period (1971-2000) 
Early century (2011-2040)  
Mid-century (2041-2070)  
End-century (2071-2100) 
 

Transient time-series (ECVs) 

RCPs: 2.6; 4.5; 8.5 

Visualisation and Downloads 

User requests User requests 

Knowledge 
Purveyor 



Climate 
Change 

S W I C C A  c o n t e n t :  M a p s  

http://swicca.climate.copernicus.eu/  

http://swicca.climate.copernicus.eu/
http://swicca.climate.copernicus.eu/


Climate 
Change 

S W I C C A  c o n t e n t :  G r a p h s  a n d  D o w n l o a d s  

http://swicca.climate.copernicus.eu/  

http://swicca.climate.copernicus.eu/
http://swicca.climate.copernicus.eu/


Climate 
Change 

C o - d e s i g n  w i t h  K n o w l e d g e  P u r v e y o r s  

• Local SMEs/Agencies interacting with Clients in 15 case-studies 
Resource allocation (multiple use) 
 Climate-proof Irrigation Strategies, IT 
 Snow Effects on Water Availability, SP 
 Extensive Drought Operations, SP 
 

Risk management 
 Climate Change and Flash-Floods, AT 
 Warnings for Extreme River Floods, SL 
 Risk for River Flooding in Lake-rich Regions, SE 
 

Ecological status 
 Environmental flows and point source emissions, GR 
 Climate-proof River Water Balance, IT 
 Predicting Change in Lake Ecosystems, SE 
 Climate Change Effects on Water Quality, SE 
 

Water related industry 
 Drinking water in a future climate, SE 
 Inland Navigation (Rhine River), DE 
 Future proof region and brewery chain, NL 
 Water demand and supply of metallurgy sector, GR 
 Hydro Power production in a future climate, SE 



Climate 
Change 

F i v e  l e s s o n s  l e a r n t  f r o m  u s e r  c o - d e s i g n  

1. The Knowledge Purveyors should learn to develop their own CIIs 

– The ITT C3S_441 Lot 1 asked for 5 Climate Impact Indicators (CIIs) 

– The Tenderer suggested 10-20. 

– SWICCA after 1 year = 45 CIIs 

– Users still want many more…  

2. The users want Guidance rather than technical tools for local use 

3. Key messages on climate signal must follow with the data 

4. Confidence and Robustness of results important to communicate 

5. ’Teach the teachers’: purveyors need to understand and learn good 
practice, to be able to communicate relevant results with clients  
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Användning av klimatscenarier för 

klimatanpassning – möjligheter och 

utmaningar 

Lotta Andersson, Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning  



Fem år med kunskapscentrum för 

klimatanpassning  

 Förskjutning av fokus från hur klimatet förändras till på hur 

samhället förändras för att klimatet förändras (lokalt till globalt)    

• ”Större globalt medvetande, lika självklart 

ta ansvar för klimat som för ekonomi”. 

  

• ”Förstå hur vi måste hantera att klimatet 

förändras viktigaste samhällsfrågan 

sedan demokratin kom till landet” 



Veta var linjen går – eller ta höjd för beslut under 

osäkerhet?   

” För närvarande finns det flera olika scenarier, men det saknas 

beslut om vilket scenario som är mest troligt och som 

ska vara gällande utgångspunkt. Samtidigt finns det en betydande 

svårighet med en sådan beskrivning, eftersom det finns en osäkerhet 

om hur framtiden kommer att se ut. SMHI anför också i sin tidigare 

nämnda rapport från 2015, att det inte är möjligt att i förväg veta 

hur emissioner av växthusgaser kommer att utvecklas. Därför måste 

man vid beslut om saker som har ett långt tidsperspektiv ta hänsyn 

till ett spann av resultat från olika kombinationer av 

emissionsscenarier och modeller. Vilken del av spannet som man 

väljer bör styras av hur stor risk som tas om förändringarna 

underskattas. En optimal planering är adaptiv, vilket innebär att 

kompletterande åtgärder kan göras längre fram i takt med att ny 

kunskap finns tillgänglig .  Från kommunalt håll har anförts att man 

delar synpunkten om adaptiv planering, men framhåller också det 

orimliga att varje kommun var och en för sig måste försöka göra 

dessa svåra tolkningar.” 

”Det handlar i första hand 

om att klargöra 

tidsperspektivet för 

bebyggelse, dvs. till vilket 

årtal anpassning bör ske. 

Vidare är det angeläget 

att utifrån den 

klimatforskning och de 

metoder som är 

tillgängliga besluta sig för 

vilket klimatscenario det 

är rimligt att utgå ifrån och 

hur ofta detta scenario 

ska omprövas. Det krävs 

politiska beslut om vilka 

risker som kan och ska 

accepteras och dessa 

beslut måste fattas av 

regering/riksdag” 



Är det årtalet när något kan förväntas ske 

som är det viktiga?  

 2 graders uppvärmning nås vid olika tidpunkt med olika modeller 

-  är det viktigt för planeringen om det sker 2040 eller 2060?   

Minskar känslan av beslut under osäkerhet om man väljer en 

nivå (som kan inträffa inom ett tidsspann)? 



Och hur görs det nu? Spaning från  Klimatanpassning 

Sverige 2017 och en kommunturné  

 Mycket klimatanpassning görs utan att man behöver ”fastställda 

nivåer” att luta beslut mot.   

 Ofta är hantering av dagens variabilitet av extremer i fokus 

 Sättet att resonera baserar sig på försiktighetsprincipen men 

även på samhällsekonomiska överväganden 

 En del ser det som rimligt att dimensionera för RCP 8.5 om det 

gäller sådant som ska finnas kvar efter mitten av seklet.  

 Många litar inte på 2 graders-målet men väljer att utgå från det 

eftersom högre mål skulle innebära att t.ex. inget går att bygga. 

Billigare att en del ”spolas bort”.   



Efterfrågan på riskbedömningar och 

kostnad/nytta  

 

 Riskbedömning hur hög risk för x för näring y? 

 Riskbedömning i längre tidsperspektiv innebär behov av att ta 

höjd för framtida (osäkra) förhållanden (lämna möjlighet till 

framtida åtgärder)  

 Öka fokus på stöd att bedöma kostnad, effektivitet av åtgärder 

 

 

 



Övergripande risk: Översvämning i Norra 

hamnen  

 Steg 1: Definiera underrisker: fjärrvärmeverket, spridning av 

föroreningar, dagvattnet kan ej avledas, inskränkningar av 

hamnverksamhet 

  Steg 2: Vilka klimatfaktorer styr sannolikheten för att risken ska 

inträffa? (utgå från länsanalyser, havsnivåanalyser och annan 

tillgänglig information om klimatförändringar i kommunen)  

 a)  havsnivåhöjning vid extremväder, skyfall 
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Riskmatriser – nutid, 2050, 2100 

 Vad är sannolikheten för händelsen? (utgå från tillgänglig 

klimatinfo inkl scenarier). 

  Hur allvarliga skulle konsekvenserna av händelsen vara? (kan 

göras för respektive underrisk). 

 Ska gradering av konsekvensen ske med hänsyn till 

kommunens vision/prognoser kring sin framtid? – samt hur 

kommunen påverkas av globala skeenden? Världen kommer att 

se annorlunda ut.. 

 Gradering av konsekvenser kräver ett brett deltagande från olika 

kommunkontor/intressenter.  Sårbara grupper?   

8 Nutid 2050 2100 



Riskanalys 
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analysen  

Dyrt 

Avsätta medel för 

barriär 

F Ekonomisk 

trygghet 

Medlen 

kan 

behövas 

nu – går 

formellt att 

spara/fond

era? 

Identifiera 

samhällsviktiga 

funktioner i utsatta 

lägen 

A Fördjupad 

kunskap – 

undvika dåliga 

beslut, planera 

för anpassning 

eller flytt  

Tar tid 

Avsätta plats P Platsberdskap 

– bygger ej bort 

framtida 

möjligheter till 

anpassning  

Begränsni

ngar i 

användnin

g av 

marken 

Undersöka stabilitet, 

grundförutsättningar 

A God 

framförhållning 

för 

flytt/åtgärder 

Tar tid  

Risk

klass

ning 

2100 

Åtgärd 

förhindra 

risk kring 

2100 

Typ av 

åtgärd  

Plus för 

åtgärden 

Minus för 

åtgärden 

hög Möjliggör 

framtida 

alternativ väg 

till och från 

hamnområdet 

A/P handlings

beredskap 

Kan lägga 

en död 

hand över 

reserverat 

område  



Workshop: Verktyget som gör det 

svårgreppbara hanterbart – Serious 

gaming  

Lotta Andersson, David Hirdman (SMHI) 

Tina Neset, Carlo Navarra (LiU) 

 



Mål  

 

 Ge en upplevelse av hur olika funktioner i 

samhället påverkas av val, eller brist på val 

av klimatanpassningsåtgärder 

 

 Målgrupp: Gymnasieelever och 

kommunpolitiker/tjänstemän  

 

 Tillgänglighet: Minecraft baserat  med manual 

för moderator och spelare.  Modd laddas ner 

via SMHI:s webb-portal.  

 

 Effektmål:   Öka gymnasieelevers, samt 

kommunala politiker och tjänstemäns 

förståelse för behov och möjligheter till 

klimatanpassning.  

 

Kuststaden 

Storstaden 

Älvstaden 



”TIDSMASKIN: Klimatslumpning” 

mellan tidsperioder i spelet.  

Hur ofta över definierade 

tröskelvärden. Beror på 

klimatscenario och slumpen 

(naturlig variabilitet)  

 

 

Tidsteg:    

Nu (2017) 

Om 30 år (2047) 

Om 80 år (2087)  

Antal värmeböljor, antal 

skyfall, antal torkor (ca 

10, samt 100 år 

återkomsttid) 



Poängsystem 

 Spelaren får en summa pengar för sina investeringar 

 Pengarna ’samlas in’ genom att besöka alla utmaningar i början av spelet, och 

investeras i olika typer av åtgärder (låg-hög kostnad) 

 Varje åtgärd har en positiv eller negativ ’hållbar utvecklings score’  

 

 God hälsa 

 

Rent vatten  

 

Fungerande och 

hållbar energi och 

transport  

 
Hållbara bostäder, 

grönområden och 

offentliga platser  

 
Biologisk mångfald  

 



Utmaningar i storstaden 

 ”Rädda sjukhuset” 

 ”Rädda vattenkvalitet och 

dricksvatten vid skyfall” 

  ”Bygg nytt bostadsområde” 

(översvämning, värmebölja) 

 ”Klimatanpassa befintligt 

bostadsområde” (värmebölja, 

underhållsbehov) 

 ”Klara jordbruket vid torka”  

 

 



Webbaserat 

 Enkelt& Uppdaterat 

 Lansering februari 2018 

Utvecklingsprojekt under 2017 

 
 

 

 

 

 

Lathund för  

klimatanpassning 



Målgrupp: 

16 

Små och mellanstora 

kommuner  

som inte kommit igång 



Lathund för klimatanpassning 

Motivera Etablera Analysera Identifiera Prioritera Genomföra Utvärdera Start 

Kommunstyrelse/ledning 

Stadsplanering och trafik 

• Gator och trafik 

• Plan- och byggfrågor 

Bygga, bo och miljö 

• Fastighet 

• Miljö och hälsa 

• Renhållning och avfall 

• Vatten och avlopp 

• Energi 

Utbildning och barnomsorg 

Vård och omsorg 

Näringsliv 

• Upphandling 

• Turism 

Kultur och fritid 

Medborgardialog 

Räddningstjänst 



EXEMPEL Prioritering enligt Västerås stad 
Nedan framgår hur Västerås stad har bedömt sina 
åtgärdsförslag utifrån hur viktigt det anses vara att snarast 
komma igång med, och slutföra arbetet. Kriterierna baseras 
främst på hur akut ett problem är.  

PRIO 1 - Existerande stora problem, arbete behöver 
påbörjas/intensifieras omgående. 

PRIO 2 - Kan se effekter idag som kommer att eskalera enligt de 
klimatmodeller som finns. Arbete bör påbörjas inom de 
närmsta åren.  

PRIO 3 - Framtida förväntade effekter som behöver beaktas. 
 

  

  

  

  





EXEMPEL Prioritering enligt ClimateXchange, Skottland  

PRIO 1 – Kostnadseffektiva åtgärder både i dagens klimat 
men även för olika framtida klimatscenarier och 
involverar inte svåra bortprioriteringar av andra politiska 
mål.  

PRIO 2 – Åtgärderna är relativt billiga och ger relativt 
stora fördelar i det framtida förväntade klimatet.  

PRIO 3 - Åtgärderna bidrar till anpassning men har även 
andra sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar, 
även mitigering.   

  

  



EXEMPEL Prioritering enligt EU:s Adaptation Support 
Tool 

Här baseras kriterierna för prioritering snarare på 
åtgärderna och i vilken utsträckning dessa kan 
implementeras.  

PRIO 1 - Åtgärder som kan implementeras i nuvarande 
planering. 

PRIO 2 - Åtgärder som kräver ytterligare information, 
kunskap och resurser innan de kan implementeras. Men, 
kommunen kan vilja utforska dem som en del av 
nuvarande planering.  

PRIO 3 - Åtgärder som inte är passande kandidater för 
tillfället, men som skulle kunna bli det i framtiden. 
 

  

  

  

  



KÖ

Till skogs med klimatscenarierna för 
ett bättre Plantval 
 
Lars Bärring 
Rossby Centre, SMHI 



Till skogs med klimatscenarierna för ett bättre Plantval 
 

 

Lars Bärring 

SMHI Rossby Centre 

Bengt Andersson 

Mats Berlin 



Fullvuxen skog Slutavverkning 

Föryngring/ 

plantering 

Slyröjning 

Gallring I 

Gallring II 

(eventuellt) 

Norra Skandinavien: 

100-120 år 

 

Södra Skandinavien: 

50-70 år  

Skogsbrukets avgörande beslutstillfällen 



Lokal ska planteras med tall 

 
Markägaren frågar: 

 

– Hur ska jag välja plantsort för att  

optimera överlevnaden i dagen klimat 

och maximera tillväxten i framtidens  

klimat ? 

 

 

 

 

 

Skogforsk uppdaterar funktioner för 

 

överlevnad och tillväxt 

 

 

 

 

 



Förklarande faktorer 

 Geografi 

 Latitud (daglängd) 

 Longitud 

 Altitud (’kärvhet’) 

 

 Klimat 

 Medeltemperatur (årsmedel, januari, februari, juli)  

 Vegetationperiod (start, slut, längd)  

 Graddagar (>5°C  under vegetationsperioden) 

 Antal nederbördsfria dagar 

 

 Tillväxt 

 Plantsort (proviniens, klon, plantskola) 

 Försöksbeståndets ålder, höjd, brösthöjds-diameter 



Griddade observationsdata 
- Sverige: temperatur, nederbörd, (1961-2010)  –  4 km 

- Finland: temperatur, nederbörd,  (1961-2007)  –  10 km 

Regionala klimatscenarier 

 - RCA3 / SRES A1B: temperatur, nederbörd,  (2035-2065)  –  ~50 km 

 - Samma ensemble som på SMHIs scenarioweb –  6 medlemmar 

Bias-justering av scenarierna: 

 - Nedskalning till 4 km (SE), 10 km (FI) 

 - Temperaturen justeras efter lokal altitud 

 - DBS-metoden, referensperiod 1961-1990 

Klimatdata 



            Vegetationsperiodens längd 1961-1990 

 Observerad                       Ensemble medelbias (efter DBS) 

(4 km Sverige, 10 km Finland)   6 regionala scenarier SRES A1B 



         En specific ensemble-medlem 

              Före                                                    Efter 

      Vegetationsperiodens längd –– bias-justering 



Vinter 

dec-feb 

Vår 

mars-maj 
Sommar 

juni-aug 

Höst 

sep-nov 

Observerad 

temperatur-
förändring 

1961-1990  

      till 

1988-2007 



Vegetationsperioden 

Observerad förändring 
 

1961-1990 

till 

1988-2007 
 start slut 

längd graddagar (>5°C) 



start slut 

längd graddagar (>5°C) 

Vegetationsperioden 

förändring enligt SRES A1B 
 

1961-2007 

till 

2035-2065 
 



http://www.skogskunskap.se/ 



Slutsatser – budskap 

• Går hela väga  "från ax till limpa" ,  "the last mile“ 

skräddarsydda klimat(-scenario-)data  ––> operationell webtjänst för skogsägare 

  

 Konsistenta data för dagens och framtidens klimat –– scenarier och återanalyser 

Nödvändigt för effektmodeller konstruktion  och/eller kalibrering 

  

 Rumslig upplösning –– avnämarnas tillämpning och behov viktiga 

  

 Bias-justering av scenariodata  –– viktigt för just denna tillämpning 

                                                          men inte alltid eller utan eftertanke 

  

 Samarbete med aktörer som är välkända hos slutanvändarna –– trovärdighet 

Vetenskapligt projekt –– minst två vetenskapliga publikationer 

  

 Tvärvetenskap tar tid –– lära känna varandras problem och terminologi på djupet 



Tack för mig  

   

                         –––  frågor ? 
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