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SMHI har tagit del av rubricerade ärende och har följande kommentarer. 

 

 SMHI har gjort bedömningen att vattenståndet i medeltal som högst kommer 

att öka ca 1 meter fram till år 2100 i haven utanför Sveriges kuster. SMHI vill 

påpeka att vattenståndshöjningen inte kommer att sluta 2100 utan kommer att 

fortsätta inom överskådlig framtid också därefter.  

 

 SMHIs bedömning bygger på IPCCs resultat från 2007, samt några 

efterföljande nationella utredningar, bland annat från Nederländerna, Vietnam 

och England samt på ett vetenskapligt underlag till klimatmötet i Köpenhamn 

2009. 

 

 Landhöjningen i Skanör och Falsterbo ligger nära noll och har en liten 

nettoeffekt på den faktiska vattenståndshöjningen.  

 

 Man bör ta med i beräkningen att SMHIs bedömning kan komma att förändras 

efter att kunskapen och underlagen förbättras över tid. En meter är att betrakta 

som ett högt värde i dagsläget men det kan komma att förändras när ny 

kunskap växer fram om glaciärers avsmältning i ett varmare klimat. 

 

 Till det ökande medelvattenståndet ska läggas extrema händelser som kan ge 

vattenståndshöjningar/sänkningar över kortare tid, som kan ha påverkan på 

vallar och andra anläggningar. För närvarande finns inget underlag som pekar 

mot att dessa extremvärden kommer att öka i framtiden. 
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Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av 

Bertil Håkansson. 

 

 

För SMHI 

 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Basverksamhet   
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