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Varför varierar vattenståndet?

Det är många och komplicerade processer 
som styr förändringar i vattenståndet. 

På längre sikt påverkas vattenståndets 
medelnivå på olika platser av exempelvis 
landhöjning och havsnivåhöjning.

Vind, vattenpendling och lufttryck kan 
förändra vattnets nivå kraftigt och kortsiktigt 
eller skapa en mer långsamtgående 
årstidsvariation.

▪ Medelvattenståndet förändras över tid

▪ Vattenståndet varierar över årstiderna

▪ Vattenståndet kan förändras hastigt



Vattenståndet kan 
förändras hastigt

▪ Vind och lufttryck spelar stor roll



Vattenståndet kan förändras hastigt

Bebyggelse och infrastruktur längs kusten

Översvämningar kan ske redan ”idag”

▪ Vattenståndet i havet varierar i tid och 
rum längs med de svenska kusterna



SMHI mäter och övervakar vattenståndet

▪ Några av världens längsta 
mätdataserier

▪ SMHI och Sjöfartsverket har ett 
gemensamt stationsnät

▪ Prognoser för vattenstånd

▪ Varningar för höga och låga vattenstånd



Januari 2022 – höga vattenstånd och 
översvämningar på flera platser



Extremnivåer och återkomsttider



Extremnivåer och återkomsttider

▪ Återkomsttid

➢Beskriver hur vanlig eller ovanlig en händelse är

➢Används ofta i dimensionerings- och planeringssammanhang

➢Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt 

överträffas en gång under denna tid. Händelsen har en viss sannolikhet.

Återkomsttid (år) Årlig sannolikhet 
(%)

Sannolikhet under 
100 år (%)

100 1 63

1000 0,1 10



Extremvärdesanalys



Extremnivåer i dagens klimat



Extremnivåer i framtida klimat



Havsnivåerna stiger redan



Varför stiger den globala havsnivån?
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Mätning av förändring av havsnivån
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Havsnivåhöjningen accelererar

▪ Global höjning 20 cm sedan 1900

▪ Termisk expansion (50%). Smältning av 
glaciärer och inlandsisar (42%)

▪ Havsnivåhöjningen har accelererat sedan 
1960, 

medel 2,3 mm/år (1971–2018)                           
ökat till 3,7 mm/år (2006–2018)

▪ Största orsaken sedan 1971 är mänsklig 
klimatförändring (mkt sannolikt)

IPCC AR6 WG1



Inlandsisar och havsnivåhöjning

IPCC SROCCGRACE/GRACE-FO



Västantarktis är mest kritiskt



Tecken på instabilitet



Framtida havsnivåer



Mätningar av olika slag ger oss 
historiska förändringar, men hur görs 
projektioner av framtida havsnivåer? 

▪ Primära verktyg: modeller, drivningsdata (randvillkor) och initialvillkor

▪ Det finns inga modeller som innehåller alla relevanta processer

▪ Havsnivåprojektioner består därför av resultat sammanplockade från olika 
modeller

▪ Sammanräkning av havsnivåförändringar från olika processer görs med 
avancerade statistiska modeller 



Drivning: hur ser vårt framtida samhälle ut?

IPCC AR6 WG1



Olika modeller ger olika respons till 
samma drivning

Initialvillkor: hur ser världen ut nu?

Parametervärden har också en 
osäkerhet

IPCC AR6 WG1



Vår framtida havsnivå beror 
av förändringar i flera olika av 
klimatsystemets 
komponenter.

Dessa förändringar är väldigt 
olika stora på olika platser

IPCC AR6 WG1



Tidskalan på vilken en klimatindikator, 
såsom temperatur eller havsnivå, 
svarar på en förändring i dess drivning 
kan vara väldigt olika för olika 
indikatorer.

IPCC AR6 WG1



Information på smhi.se



https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor

https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor


Klimatindikator havsnivå

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260


En samling informationssidor om olika 
aspekter av stigande havsnivåer

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/stigande-havsnivaer

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/stigande-havsnivaer


Framtida medelvattenstånd kommunvis

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493


Kunskapsbanken smhi.se

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat/inlandsisar-och-havsnivahojning-1.172449

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat/inlandsisar-och-havsnivahojning-1.172449


Tjänster på smhi.se

▪ Aktuellt vattenstånd, vattenståndsvarningar och prognos för kommande 
dagar: https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor

▪ Klimatindikator för havsnivå visar hur havsnivån förändrats vid ett antal 
svenska mätstationer: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-
nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

▪ Samlad kunskap om olika aspekter av stigande havsnivåer: 
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/stigande-havsnivaer

▪ Specifikt om framtida medelvattenstånd kommunvis: 
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-
1.165493

▪ Ytterligare fördjupad information i Kunskapsbanken: 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat

▪ En ny tjänst för högvattenhändelser historiskt och i framtiden håller på att 
utvecklas under 2022.

https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/stigande-havsnivaer
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat


Tack!


