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Det blir varmare 

Temperaturen har ökat med 1,7 grader mellan perioderna 1991-2018 och1861-1890  



Framtiden? 

4.5 

8.5 

Enhet: W/m2 

 

 

Inget scenario är mer 

sannolikt än något annat. 

RCP8.5: utsläppen fortsätter 

att accelerera. 

 

 

 

 

RCP4.5: kraftfull klimatpolitik, 

utsläppen kulminerar år 2040. 



Varmast i norr 

1961-1990 Förändring till 2069-2098: 

RCP 4.5         RCP 8.5 



Blötare… 
1961-1990 Förändring till 2069-2098: 

    RCP 4.5        RCP 8.5 



…men inte alltid 

Förändring i 

sommarnederbörd 

2069-2098 jämfört med  

1961-1990 

     RCP 4.5        RCP 8.5 



Skyfall 
Intensiv nederbörd med varaktighet 1-12 timmar 

 

Förändring i Sverige 

 RCP4.5: 20 % ökning 

 RCP8.5: 40 % ökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SMHI rapport Klimatologi Nr 37 



Sommaren 2018 
  2018  RCP4.5 2069-2098 



Förändring lokal årsmedeltillrinning  
2069-2098 vs 1963-1992              RCP4.5  RCP8.5 

 

 

Vinter: ökning i hela landet 

Sommar: minskning i hela landet  



Förändring 100-årsflöde 
 Orsakas av kraftig nederbörd/ 

snösmältning 

 Minskat snötäcke -> minskad vårflod 

 Ökad kraftig nederbörd -> ökade 100-

årsflöden i södra Sverige 

RCP8.5 

2069-2098 

vs 1961-1990 



Förändrad flödesdynamik 

Månad Månad 

Sangisälven, Norrbottens län  Badebodaån, Kronobergs län 



Dagar med låg markfuktighet 
 Ökad temperatur  

 förlängd växtsäsong 

 ökad avdunstning 

 Främst sommartid 

 

 

1961-1990      2069-2098 (RCP8.5) 



Snötäcke 
 

1961-1990      2069-2098 (RCP4.5)                 2069-2098 (RCP8.5) 



Rapport om Snö i framtida klimat 
Uppdrag av de sju nordligaste länen 

Släpps hösten 2020 



Länsrapporter 
 Varje län har varsin rapport. 

 Urval av klimatindex: tex medeltemperatur, 

värmebölja, kraftig nederbörd, 100-

årsflöden, snö, markfuktighet… 

 

 

 

 





   Metadata           Vägledning    Rapport 



Sammanfattning 
 Norra Sverige och vintern visar störst 

temperaturökning 

 Det blir blötare, men inte överallt 

 Kraftigare skyfall 

 Stigande havsnivå, landhöjdning i norra Sverige 

 Det blir inte blåsigare 

 

 Flödena ökar vintertid men minskar sommartid 

 Säsongsförändring: förskjutning av vårflod eller 

vinter/sommarflöden 

 100-årsflödet minskar i norra Sverige (minskad 

vårflod) men ökar i södra Sverige (kraftig 

nederbörd) 

 Dagar med låg markfuktighet ökar 

 Snötäcket minskar 

 

 Olika klimatmodeller ger lite olika resultat men 

trenderna är lika 

 

 

 


