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1 Övergripande analys och generella slutsatser 

SMHI äskar medel för att fortsatt uppfylla uppdraget att ta fram beslutsunderlag som 
bidrar till ett hållbart samhälle. Samhällsutvecklingen, med bland annat 
klimatförändringar, energiomställning och ett försämrat säkerhetsläge, innebär en ökad 
efterfrågan på SMHIs information, kunskap och tjänster. Samtidigt finns det utmaningar 
att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi och hantera ökade kostnader och 
osäkerhet kring framtida intäkter.  
 
Ett hållbart samhälle – en livsviktig uppgift 
SMHI har en livsviktig roll och uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och  
klimat. SMHIs information och kompetens bidrar till hela samhällets hållbarhet. Den är viktig 
för en god samhällsplanering, för ökad säkerhet och för att minska samhällets sårbarhet. Det 
finns en mycket stor efterfrågan i samhället på SMHIs tjänster och produkter. SMHI beskriver 
status och förändringar inom luft, vatten och hav där både miljö och klimat är mycket viktiga 
dimensioner. Myndighetens leveranser tar hänsyn till den komplexitet som finns i en hållbar 
omställning inom naturmiljö, biologisk mångfald, klimat, samhällsutveckling, ekonomi och 
hälsa, i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Målen i Agenda 2030, Parisavtalet och 
Sendairamverket är centrala för SMHIs arbete. 
 
Samhällsnyttiga produkter och tjänster i sju tjänsteområden 
För att ytterligare öka förmågan att möta samhällets behov av kunskapsunderlag har SMHI delat 
in sina produkter och tjänster i så kallade tjänsteområden. Varje tjänsteområde samlar olika 
målgrupper som har liknande behov. SMHIs tjänsteområden omfattar prognosbaserade 
beslutsunderlag, samhällets beredskap och larmtjänster, samhällsplanering luft, 
samhällsplanering hav, samhällsplanering sötvatten, internationellt utvecklingssamarbete samt 
klimatinformation och klimatanpassning. 
 
Fortsatt arbete för en långsiktigt hållbar ekonomi 
Arbetet för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi ska säkerställa SMHIs förmåga att fullfölja sitt 
uppdrag och har pågått under flera år. Detta kräver särskilt fokus även framöver. Ett flertal 
åtgärder av olika omfattning och karaktär pågår eller är redan vidtagna och det arbetet kommer 
fortsätta. Den avgiftsbelagda verksamheten visar nu samlat åter ett ackumulerat överskott. Det 
finns fortsatta utmaningar i den avgiftsfinansierade verksamheten då de ackumulerade resultaten 
för ingående delområden uppvisar både över- och underskott. Den avgiftsbelagda verksamheten 
bedöms under 2024 och 2025 samlat åter visa ett ackumulerat underskott, främst orsakat av 
underskott i flygvädertjänsten. 

Nedläggning av två lokala kontor och avveckling av ett affärssegment är exempel på stora, 
strukturella åtgärder som genomförts under de senaste åren och som har krävt ett omfattande 
arbete. Det är fortsatt en utmaning att skapa utrymme för den sortens strukturella förändringar 
då kostnaderna initialt ofta ökar snarare än minskar. 
 
Flera faktorer som leder till ökade kostnader 
För att möta samhällets ökade efterfrågan på SMHIs tjänster krävs insatser. Kostnaderna för 
verksamheten har ökat och kommer att fortsätta att öka. Det gäller allmänna kostnader så som 
pensioner, lokalhyror och räntor. Det gäller i högsta grad mer specifika kostnader som uppstår 
genom ökade säkerhetskrav, lagringskostnader, investeringar i datorkraft och grundläggande 
observationsnät samt SMHIs roll i upprustning av det civila försvaret.  
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Utmaningar med en lägre anslagsnivå 
En tidsbegränsad ökning av ramanslaget 1:9 med 25 mnkr per år under 2021 och 2022 har varit 
mycket välkommen men den finns inte kvar 2023. För att klara omställningen till en väsentligt 
lägre anslagsnivå 2023 har det krävts en särskild planering under 2022. 
 
Analyser har genomförts för att hitta områden där det går att minska kostnaderna utan att det får 
alltför långtgående konsekvenser för de tjänster och produkter som SMHI levererar till 
samhället. Ytterligare analyser behövs. Negativ inverkan på leveranser blir oundviklig om de 
analyserade åtgärderna behöver genomföras.  
 
Utmaningar med tidsbegränsade medel 
SMHIs verksamhet bedrivs till betydande del genom tidsbegränsad och riktad finansiering. Det 
är positivt att SMHI har möjligheten att utföra mer kortsiktiga uppdrag genom avgiftsbelagd 
verksamhet, bidrag och ettåriga anslag. SMHI kan därmed möta fler samhällsbehov än vad som 
vore möjligt genom enbart anslagsverksamhet. Intäkter från den avgiftsbelagda och 
bidragsfinansierade verksamheten bidrar dessutom till finansiering av SMHIs infrastruktur. Det 
är dock utmanande om intäkter från kortsiktiga uppdrag i för hög grad behövs för att säkra 
finansiering av långsiktiga kostnadsåtaganden och investeringar i den grundläggande 
produktionsinfrastrukturen: IT-system, observationsnät, beräkningsmodeller och 
kvalitetsgranskade databaser. Intäkter från kortsiktiga uppdrag kan ofta vara osäkra och kommer 
inte sällan med kort framförhållning vilket medför ett omfattande planeringsarbete och 
kontinuerlig omprioritering av resurser med en stressande arbetsmiljö som följd. SMHIs 
samhällsviktiga tjänster, öppna data, information och kunskapsunderlag bygger till stor del på 
den grundläggande infrastrukturen. Det medför att det är svårt att göra snabba omprioriteringar i 
vad som levereras till samhället. Avsaknad av långsiktig finansiering av basinfrastruktur skapar 
även en otydlighet i vad som är möjligt för SMHI att leverera till samhället. 
 
Behov av en robust produktionskedja för samhällets klimatarbete 
Inom klimatområdet har SMHI under de senaste åren fått utökade medel, framför allt genom 
Klimatanpassningsanslaget 1:10. Detta anslag, liksom andelen till SMHI, har ökat från år till år, 
vilket varit mycket positivt för SMHIs möjligheter att stötta samhället i arbetet med anpassning 
till ett förändrat klimat. SMHIs klimatinformation är central i hela samhällets insatser för 
nödvändig utsläppsminskning och klimatanpassning. 
 
Förutsättningen för en hållbar och kvalitetssäkrad leverans av klimatinformation är en robust 
produktionskedja inom klimat. Det krävs tillförlitliga långa mätserier, omfattande databaser, 
kraftfulla superdatorer och avancerade beräkningsmodeller som kan generera information med 
rätt geografisk upplösning och med noggranna analyser av graden av osäkerheter i 
framtidsscenarierna. Det krävs även en väl genomtänkt paketering och kommunikation av 
resultaten. En robust, grundläggande klimatproduktion på SMHI ger således de förutsättningar 
som krävs för att snabbt kunna leverera kunskapsunderlag till olika målgrupper och i takt med 
förändrade samhällsbehov.  
 
Äskande av medel 
Inom vissa områden finns särskilda behov av utökade anslagsmedel för att bibehålla SMHIs 
förmåga att omsätta kunskap till samhällets behov. För att möta de ökade behoven för Sveriges 
hav ställs nya krav på SMHI inom tjänsteområdet för samhällsplanering hav. Efterfrågan av 
underlag för att öka samhällets förmåga att hantera klimatförändringen är ett annat. Stöd till 
samhällets energiomställning ryms inom flera tjänsteområden. Här finns äskanden i inom 
ramanslaget 1:9 i avsnitt 3.2 Kvalitetssäkrad information om klimatförändringarna, 3.3 
Fördjupad kunskap om ett hav i förändring och 3.5 SMHIs roll i energiomställningen. 
 
Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av observationsnäten är en förutsättning för 
samhällsnyttiga leveranser inom alla tjänsteområden. Säkerhetsläget och SMHIs roll som 
beredskapsmyndighet ställer nya krav på myndigheten och produktionen inom alla 
tjänsteområden. Här finns som äskanden i avsnitt 3.1 Säkerhet och beredskap och 3.4 Ett 
ändamålsenligt observationsnät. 
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I avsnitt 4 finns SMHIs förslag till äskanden inom ramanslaget 1:10 Klimatanpassning, som 
tillsammans utgör planen för att fortsätta att utveckla tillgång till klimatinformation och 
beslutsunderlag för klimatanpassning. 
 
SMHIs sammantagna bedömning är att myndigheten är beroende av en höjning av 
ramanslagen, för att säkerställa en långsiktigt finansierad, säker infrastruktur, för att 
leverera efterfrågat underlag till samhället och för att möta kommande kostnadsökningar. 
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2 Sammanfattning av budgetunderlaget  

I detta avsnitt finns korta sammanfattningar av de äskanden som beskrivs mer ingående i avsnitt 
3-6. 

2.1 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:9 

SMHI föreslår en nivåhöjning av ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut med 75,5 mnkr för 2024, med 77,5 mnkr för 2025 och med 87,5 mnkr för 2026 
(jämfört med regeringens Budgetproposition för 2023, Prop. 2022/23:1) 

 

Äskande mnkr 

2024 2025 2026 

 

SÄKERHET OCH BEREDSKAP 

Cybersäkerhet och en robustare produktion (se 3.1.1) 

SMHI har en samhällsviktig produktion och mycket värdefulla, unika data, 
bl.a. kopplade till klimatet. Den kraftigt ökande mängden cyberangrepp och 
påverkansoperationer utgör ett stort hot mot verksamheten. SMHI drabbas 
dagligen av olika angrepp riktade mot IT-infrastrukturen. Metodiken för att 
motverka skador behöver förnyas kontinuerligt. 

Det behövs ökade resurser för att höja kompetensen kring cyberincidenter och 
etablera en funktion för proaktiv övervakning av infrastrukturen, för att tidigt 
upptäcka och motverka cyberattacker. Även robustare system, infrastruktur och 
arbetssätt samt fler nationella och internationella samarbeten och 
överenskommelser är viktiga. Funktionerna är avgörande för att 
samhällsviktiga tjänster ska kunna upprätthållas i en allt oroligare värld, inte 
minst i kris, höjd beredskap och krig. 

5,5 6 10 

Investeringar för att klara kraven i höjd beredskap och krig (se 3.1.2) 

Det förvärrade säkerhetsläget medför ökade behov av skydd av och redundans 
för olika anläggningar och funktioner. För SMHI gäller detta bland annat 
lednings- och produktionslokaler och stora delar av infrastrukturen, som 
observationsstationer och superdatorer samt elförsörjning och 
datakommunikation. 

Ökad finansiering behövs för att minska risken för att anläggningar och 
verksamhet slås ut vid störningar i krissituationer, inte minst i samband med 
höjd beredskap och krig. Brister på dessa områden kan få stora konsekvenser 
för SMHIs leveranser till både det civila och det militära försvaret. 

4 4 9 

Förstärkt IT-miljö och försörjningsberedskap för kritiska komponenter 
(se 3.1.3) 

Kriget i Ukraina och Covid-19-pandemin har visat att försörjningskedjor lätt 
kan störas och att det kan bli svårt att få tag i kritiska komponenter, med 
uteblivna leveranser eller långa leveranstider som följd. SMHI är helt beroende 

5 6,5 6,5 
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av att ha snabb tillgång till reservdelar om IT-system eller mätstationer drabbas 
av driftproblem. Svårigheter med försörjningen på området medför stora risker 
avseende myndighetens leveransförmåga av samhällsviktiga tjänster både inom 
civilsamhället och till Försvarsmakten. 

Ökade medel behövs för olika sätt att säkra tillgången på kritiska komponenter 
och stärka förmågan att producera och leverera i alla lägen. 

 

KVALITETSSÄKRAD INFORMATION OM KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 

Löpande utveckling och underhåll av system för klimatmodellering (se 
3.2.1) 

För att kunna möta behovet av kvalitetssäkrad information och beslutsunderlag 
om klimat är SMHI beroende av en långsiktig och stabil finansiering av 
produktionskedjan för klimatinformation. 

Första steget i produktionskedjan är att nyttiggöra forskningsresultat rörande 
klimatmodellering och klimatscenarier genom löpande utveckling och 
underhåll av klimatsystemmodeller. Detta är en grundbult för att säkerställa att 
SMHIs klimatinformation uthålligt vilar på en god vetenskaplig grund. De 
kopplade modellsystemen levererar både globala data och geografiskt 
högupplösta regionala data för atmosfär, hav, land och vattendrag. 

10 10 10 

Användning av modellsystem för produktion av klimatdata och –scenarier 
(se 3.2.2) 

I andra steget i produktionskedjan används modellsystemen (se 3.2.1) för att 
producera de klimatscenarier som ligger till grund för klimatinformation och 
beslutsunderlag. Modellresultaten förädlas till det omfattande dataunderlag, i 
form av klimatdata och analyser, som är basen för samhällets förmåga att 
hantera klimatförändringen. 

10 10 10 

Etablering och drift av en svensk databas vid Nationellt 
superdatorcentrum (NSC) (se 3.2.3) 

Det tredje steget i produktionskedjan handlar om etablering och drift av en 
svensk databas vid Nationellt Superdatorcenter (NSC) som en central nod för 
samordnad lagring och tillgängliggörande av den basdata som är grunden för 
svenska klimatanalyser, inklusive globala och regionala simuleringar för 
atmosfär, hav, land och vattendrag. 

3 3 3 

Kunskapsförmedling av klimatinformation (se 3.2.4) 

I det fjärde och sista steget i produktionskedjan förädlas och sammanställs 
slutligen datamaterialet från föregående steg (se 3.2.3) till klimatinformation 
och beslutsunderlag som genererar nytta till ett brett spann av användare i 
samhället. På detta sätt kan SMHI på ett effektivt och transparent sätt bistå 
samhället med uppdaterad och relevant klimatinformation. 

5 5 5 
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FÖRDJUPAD KUNSKAP OM ETT HAV I FÖRÄNDRING 

Oceanografisk infrastruktur inklusive R/V Svea (se 3.3.1) 

SMHI har en central roll i svensk miljöövervakning genom ett effektivt 
nyttjande av forskningsfartyget R/V Svea. Mätningar från fartyget utgör, 
tillsammans med andra marina plattformar, viktiga bidrag till operationella 
modeller och beskrivningar av tillståndet i havet, vilka behövs för välgrundade 
beslut om åtgärder och investeringar för ett hav i balans. De är också viktiga 
för klimatövervakningen genom att säkerställa långa mätserier från utsjön. 
Data från haven är också en viktig grund för myndigheter och 
samhällsfunktioner inom försvars- och säkerhetsområdet. 

Omfattande prisökningar gör att det utan ekonomiskt tillskott blir svårt att 
upprätthålla nuvarande nivå på havsövervakningen. Ekonomiska medel behövs 
för ytterligare utveckling och förstärkning av den marina infrastrukturen för att 
nya data ska komma till nytta. 

14 14 15 

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021-2030 (se 
3.3.2) 

Haven är central komponent i klimatsystemet och bidrar till att 
klimatförändringen dämpas och regleras. Haven står också för en hög andel av 
jordens transporter, för rekreation och är en väsentlig livsmedelskälla. FN:s 
årtionde för havsforskning för hållbar utveckling är ett unikt tillfälle att 
långsiktigt stärka internationella och nationella samarbeten, enas om 
gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap. SMHI ser för de 
kommande åren behov av en ökad nationell samordning och strukturering av 
oceanografiska data, av modellbaserade beslutsstödsystem för en effektiv 
ekosystembaserad havsförvaltning och av att säkra uppdaterade klimatscenarier 
för svenska hav och arktiska områden.  

5 5 5 

 

ETT ÄNDAMÅLSENLIGT OBSERVATIONSNÄT 

Fria vandringsvägar i vattendrag (se 3.4.1) 

SMHI genomför flödes- och vattenståndsmätningar i många vattendrag som 
underlag för bl.a. varningar vid höga flöden och bedömning av det framtida 
klimatet. Samtidigt restaurerar och återställer länsstyrelser vattendrag för att få 
fria vandringsvägar för till exempel fisk, vilket ofta innebär att SMHIs 
mätningar inte kan fortsätta. Det är mycket viktigt att förändringen av 
vattendragen görs på ett sådant sätt att de hydrologiska mätningarna inte 
behöver avvecklas. SMHI behöver involveras i tilltänkta restaureringsprocesser 
på ett tidigt stadium. Antalet vattendrag som berörs förväntas öka och därmed 
ökar också behovet av SMHIs insatser. 

3 3 3 

Modernisering av klimatnätet (se 3.4.2) 

På många platser har SMHI observerat vädret i upp till hundratals år. 
Kontinuiteten i observationerna är avgörande i klimatövervakningen. Särskilda 

6 6 6 
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insatser behövs för att säkerställa mätningar av klimatindikatorer som 
nederbörd, temperatur, snödjup och olika solstrålningsparametrar. 
Observationsstationer som idag är manuella behöver automatiseras för att inte 
behöva flyttas när observatörer slutar. 

Mätningarna ger också viktiga underlag inom andra sektorer, som SMHIs 
varningar och prognoser. Nederbördsmätningar är avgörande för 
vattenkraftindustrin och solstrålningsmätningar bidrar som underlag för 
planering av solenergi, viktiga delar i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Anläggningsunderhåll hydrologiska stationer (se 3.4.3) 

En stor andel av SMHIs nät av hydrologiska stationer etablerades under 70- 
och 80-talen. Under senare år har kostnaderna för underhåll av anläggningarna 
ökat samtidigt som flera stationer är i så dåligt skick att de inte längre levererar 
tillförlitliga observationsdata. 

Med dagens bristande resurser förfaller anläggningarna och en del 
hydrologiska mätdata blir allt sämre, vilket leder till ökad osäkerhet i 
prognoser och varningar, liksom brister i studier av klimatologiska 
förändringar. 

3 3 3 

 

SMHIS ROLL I ENERGIOMSTÄLLNINGEN 

Planeringsunderlag för havsbaserad vindkraft (se 3.5.1) 

Forskningsresultat från Nordsjön visar att befintliga vindkraftparker har 
betydande påverkan på regionala strömmar, näringsämnen och algblomningar 
genom den påverkan de har på vinden och därmed havet. 

SMHI har fått i uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att utföra en 
pilotstudie 2023-2024 för en första kvantifiering av effekten på strömmar och 
skiktning med utgångspunkt från fysiska havsmodeller. I ett nästa steg behöver 
atmosfärsmodeller och havsmodeller kopplas och biogeokemi inkluderas för 
att få fram verktyg som kan användas för att optimera och utvärdera valet av 
lämpliga områden för havsbaserad vindkraft som minimerar effekter på marina 
ekosystem. 

En samlad kvantifiering av denna miljöpåverkan kommer att kunna användas 
som underlag i miljökonsekvensarbetet för alla framtida projekteringar av 
havsbaserad vindkraft. 

2 2 2 
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2.2 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:10 

SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:10 Klimatanpassning tillförs 73 mnkr 2024, 
72,5 mnkr 2025 och 71,5 mnkr 2026. 

Äskande mnkr 

RAMANSLAG 1:10 KLIMATANPASSNING 2024 2025 2026 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning (se 4.1) 

För att kunna fortsätta stödja det alltmer omfattande arbetet med 
klimatanpassning föreslås att SMHIs nationella kunskapscentrum för 
klimatanpassning tillförs ytterligare medel för att stötta myndigheters 
implementering av klimatanpassningsförordningen. SMHI föreslår också 
finansiering av fortsatt vidareutveckling och implementering av det nationella 
ramverket för klimatanpassning samt för ledning av och övrigt arbete i 
Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Det finns även behov av större 
informationssatsningar såsom filmer, klimatanpassningsspel och utveckling av 
stöd till kommunernas arbete med klimatanpassning. 

15 15 15 

Klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för 
klimatanpassning (se 4.2) 

Behoven av uppdaterad och kvalitetssäkrad klimatinformation och 
beslutsunderlag för klimatanpassning ökar kontinuerligt. Via utveckling och 
uppdatering av SMHIs webbtjänster och särskilda kommunikationsinsatser kan 
den senaste klimatforskningen och analyser av klimatdata tillgängliggöras, så 
att investeringar inom Sveriges klimatanpassning kan göras utifrån bästa 
möjliga beslutsunderlag. Genom detta arbete möjliggörs både bredare och 
djupare förståelse för hur klimatet förändras i Sverige. Dialogerna mellan 
SMHI och användarna bidrar till ökad effektivitet i arbetet med att öka 
förmågan att hantera klimatförändringarna. 

6,5 6,5 6,5 

Förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 
klimatanpassning (se 4.3) 

Övervakningen av Sveriges klimat genom bland annat markstationer och 
satelliter leder till kännedom om vad som faktiskt händer med klimatet. För att 
säkerställa kvaliteten på informationen om hur klimatet förändras behöver den 
granskas och homogeniseras. Vidare behövs fortsatt digitalisering av äldre 
observationer för att bättre förstå det historiska klimatet och dess förändring. 
SMHI föreslår därför ytterligare medel för kvalitetssäkring, metodutveckling 
och digitalisering för att bättre kunna bevaka klimatförändringen. 

8 8 8 

Nationellt meteorologiskt referensdataset (se 4.4) 

SMHIs meteorologiska referensdataset möjliggör studier av klimatets 
förändring. Datasetet fyller luckorna mellan landets mätstationer och skapar en 
heltäckande bild av Sveriges klimat. Det används både som referens vid 
modellering av framtidens klimat och vid studier över hur klimatet förändrats 
historiskt. Det är den bästa möjliga tekniken för att bedöma klimatets 
utveckling utan att behöva installera fler mätstationer. 

2 2 2 
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Under 2021–2022 utvecklade och implementerade SMHI det nuvarande 
datasetet, som innehåller information om tidsperioden 1961–2018. Nu bör detta 
dataset förlängas både med de senaste åren och längre tillbaka i tiden samt 
kompletteras med fler meteorologiska parametrar för att ytterligare öka nyttan 
inom fler samhällssektorer. 

Metodutveckling för snabbare tillgång till aktuell klimatinformation (se 
4.5) 

SMHIs klimatscenariotjänst spelar en viktig roll för 
klimatanpassningsaktiviteter i Sverige. Tjänsten behöver dock aktualiseras 
oftare och tillhandahålla mer detaljerad klimatinformation för att möta 
användarnas behov. Detta vill SMHI åstadkomma genom optimalt nyttjande av 
aktuella globala och regionala klimatmodeller, i kombination med statistiska 
metoder och maskininlärningsmetoder. Arbetet skulle leda till att aktörer inom 
Sveriges klimatanpassning kan få snabbare tillgång till de stora mängder 
klimatdata som tillgängliggörs via internationella samarbeten. 

1,5 1,5 1,5 

Utökat planerings- och kunskapsunderlag för framtida havsnivåer (se 4.6) 

SMHIs expertgrupp för framtida havsnivåer bevakar och bidrar fortlöpande till 
det aktuella kunskapsläget på området. SMHI bedömer att fortsatt finansiering 
av expertgruppen är nödvändig då dess roll tros fortsätta växa i takt med att 
kunskapsunderlaget om stigande hav blir allt viktigare för samhällets 
klimatanpassning. 

Nyligen lanserade SMHI en visningstjänst för beräknade extremnivåer för ett 
20-tal platser längs kusten. För att ta fram fler extremnivåer (exempelvis 
kommunvis och för mer osannolika händelser) skulle ett betydande arbete med 
fördjupade studier behöva utföras. 

4 4 3 

Säkrare beslutsunderlag för klimatextremer (se 4.7) 

Genom bättre beskrivningar av framtidens extremhändelser och deras 
återkomsttider kan klimatinformationen förbättras och möjliggöra bättre 
precision för klimatanpassningsåtgärder i Sverige. SMHI vill utvärdera 
extremhändelser med hjälp av kvantifieringsmetodik. Arbetet ska förfina 
metoden och beskriva den vetenskapligt samt leverera användaranpassad 
information om extremväder till SMHIs kunskapsbank och 
klimatscenariotjänst. 

3 3 3 

Underlag för bättre planering för översvämning (se 4.8) 

SMHI har en central roll i att ta fram beslutsunderlag för nuvarande och 
framtida skyfallsklimat samt dess konsekvenser för samhället. För att ta fram 
detta beslutsunderlag behövs utveckling av nationella högupplösta dataset, som 
samlar olika former av nederbördsobservationer samt modeller som beskriver 
översvämningsrisk vid skyfall. Denna utveckling leder till att ett nationellt 
system för högupplösta nederbördsobservationer baserade på AI kan införas 
och att högupplösta klimatscenarier för översvämningsytor vid skyfall kan 
tillgängliggöras. 

3,5 3,5 3,5 
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Säkrare beslutsunderlag för klimateffekter på havsmiljön (se 4.9) 

SMHI har i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer identifierat 
behov av bättre underlag kring framtida salthalter i Östersjön, försurning i 
havet, säkerställandet av biodiversitet, havets och kustzonens roll som kolsänka 
samt kumulativa effekter från havsbaserad vindkraft. 

Därför föreslår SMHI vidareutveckling av oceanografiska modeller, koppling 
av ocean- och atmosfärsmodeller samt nedskalning av nya globala 
klimatprojektioner. SMHI föreslår också en utredning av kustzonens betydelse 
som kolsänka och hur den påverkas av åtgärder mot övergödning samt 
klimatförändringar. Även arbetet med att utöka SMHIs klimatscenariotjänst 
med information om t.ex. försurning, marina värmeböljor och köldknäppar, 
föreslås fortsätta. 

7,5 7,5 7,5 

Klimatindikatorer för havsmiljön (se 4.10) 

För att förstå hur havsmiljön påverkas är det nödvändigt att följa 
klimatförändringarna i havet. Klimatindikatorer för havsmiljön kan 
åskådliggöra utvecklingen historiskt och visa möjliga framtida scenarier. 
Genom att utveckla klimatindikatorer för havsmiljön kan SMHI visa vilka 
effekter förändringarna får för samhället, vilken beredskap som behövs och 
vilka möjliga anpassningar som samhället behöver göra.  

De klimatindikatorer som SMHI föreslår utökad finansiering för är salthalt, 
temperatur, marina värmeböljor, näringsämnen, syre vid botten, pH och 
brunifiering. Inom marinbiologi kan myndigheten ta fram klimatindikatorer för 
biodiversitet som mått på biologisk mångfald, storlek på potentiella 
reproduktionsområden för torsk, kvävefixering och algutbredning. 

3 2,5 2,5 

Hydrologiska modelldata som stöd för havsmiljömodellering (se 4.11) 

Avrinning från land av sötvatten och allt det för med sig påverkar havsmiljön i 
kustzonen och havet. Därför behöver SMHIs regionala havsmodell över 
Östersjön och Nordsjön information om tillflöde av sötvatten, näringsämnen 
och kol från floderna som rinner ut i dessa havsområden, både historiskt och i 
framtiden. SMHI föreslår därför finansiering för att anpassa, optimera och köra 
den hydrologiska modellen efter de behov som havsmodellerna har, vilket 
bland annat bidrar till att minska osäkerheterna kring hur klimatförändringen 
påverkar havsmiljön. 

2 2 2 

Underlag för klimatanpassning av svenska städer till värme (se 4.12) 

För att öka svenska aktörers förmåga att anpassa byggnader och offentliga ytor 
behövs en bättre kapacitet att simulera och visualisera stadsplanering och 
klimatförändringars effekt på värmestress. SMHI har via högupplösta 
simuleringar och mätningar kapacitet att möta behoven av ny detaljkunskap om 
hur värme skapas och utvecklas i stadsmiljöer. Det finns också ett behov av att 
paketera och presentera resultat som kan göra det möjligt för stadsplanerare 
och andra användare att förstå hur olika möjliga anpassningsåtgärder påverkar 
värmeutvecklingen i komplexa stadsmiljöer. 

2 2 2 
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Beräkningssystem för lågflöden och torka (se 4.13) 

Med brist på vatten får vi lätt problem, vilket blev uppenbart i Sverige 
sommaren 2018. Klimatförändringen väntas leda till mer långvarig, intensiv 
och frekvent torka (låga flöden och låg markfuktighet) i södra Sverige. En 
viktig pusselbit, som SMHI kan bidra med, för att hantera denna utmaning är 
att bättre förstå och förutse vattenbrist och torka med hjälp av förfinade 
hydrologiska beräkningsmodeller och mätningar. Myndigheten föreslår därför 
finansiering för att utveckla beräkningssystemet för lågflöden och torka, för 
bättre hantering av bland annat vattenbrist. 

1 1 1 

Förbättrade observationssystem och översvämningsmodeller som stöd för 
klimatanpassning (se 4.14) 

Ett utvecklat hydrologiskt observationssystem är av stor betydelse för 
kvaliteten i SMHIs hydrologiska varningstjänst och som underlag till olika 
samhällsaktörer för planering och respons vid akuta händelser. Förbättrad 
information om vattentillgången för dricksvatten, biologisk mångfald och 
kraftproduktion är av stort intresse för framtiden. 

SMHI behöver ytterligare finansiering för att ta fram metoder samt utveckla 
och implementera ett observationssystem som kompletterar existerande 
mätinfrastruktur, bland annat med hjälp av drönarteknik och satellitdata. 

2 2 2 

Metodik för framtagning av data om framtida extremhändelser (se 4.15) 

SMHIs nya regionala klimatmodell kan beskriva extremhändelser betydligt 
bättre än tidigare modeller genom sin höga upplösning. Den nya modellen 
kräver dock stor beräkningskapacitet och datalagringsmöjlighet. 

SMHI vill ta fram förbättrad metodik för klimatmodellens beskrivning av 
extrema förhållanden, med målet att ta fram kvantitativ information om 
framtida extrema händelser och deras riskpotential. På så sätt kan ett rikt 
statistiskt material om framtida extremer med stor lokal detaljrikedom skapas, 
vilket möjliggör riskbedömningar lokalt. 

2,5 2,5 2,5 

Klimatindikatorer för isförhållanden på sjöar och vattendrag (se 4.16) 

Isförhållanden på sjöar och vattendrag påverkas starkt av den pågående 
klimatförändringen. SMHI har kunskap, dataunderlag och modellverktyg för 
att i samarbete med berörda ansvariga utveckla relevanta klimatindikatorer 
avseende dessa isförhållanden samt prognoser av risken för isproppsbildning i 
strömmande vatten. Resultaten bedöms vara av stort intresse för exempelvis 
vattenkraftsproducenter och skulle kunna förbättra underlaget för samhällets 
beredskap för översvämningar och produktionsstörningar. 

1 1 1 

Hydrologiska långtidsprognoser för bättre beredskap mot 
klimatförändringar (se 4.17) 

Klimatförändringarna medför ändrade säsongsmönster för temperatur och 
nederbörd vilket påverkar vattentillgången i Sverige. För lite eller för mycket 
vatten i form av torka respektive översvämningar får allvarliga konsekvenser 
för det svenska samhället. SMHI kan genom att utveckla och tillgängliggöra 
hydrologiska långtidsprognoser ge bättre förutsättningar att planera och 

3 3 3 
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hushålla med vattenresurser inom exempelvis elproduktion, bevattning inom 
lantbruk och för dricksvatten.  

Ökad kunskap om klimateffekter i Arktis (se 4.18) 

Arktis är ett av de områden i världen som påverkas mest klimatförändringen. 
SMHI vill bidra till att öka kunskapen om hur Arktis påverkas och vad detta i 
sin tur har för effekt på det storskaliga klimatet. Informationen skulle främst 
publiceras i en klimatatlas i digital form med detaljerad information om 
arktiska klimatindikatorer och risken för snabba förändringar och 
tippningspunkter under olika framtida utsläppsvägar och uppvärmningsnivåer. 
Arbetet skulle också bidra till nytt kunskaps- och dataunderlag för planering av 
marina skyddsområden i Arktis. 

4 4 4 

Kompletterande enkel klimatmodell för värdering av ändrade utsläpp (se 
4.19) 

Idag saknar SMHIs klimatmodeller förmågan att snabbt bearbeta förändrade 
villkor inom klimatpolitiken och förändringar i de globala klimatscenarierna.   
Med hjälp av en så kallad enkel klimatmodell skulle ny, regional 
klimatinformation kunna tas fram på kort tid och användas för att visa hur 
klimatpolitiken påverkar behovet av klimatanpassning. Den kan också 
användas som stöd i arbetet med att begränsa klimatförändringarna och för att 
jämföra klimateffekten av olika utsläppsminskningar. 

1,5 1,5 1,5 
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2.3 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:11 

SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
tillförs sammanlagt 18 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.  

Äskande mnkr 

 2024 2025 2026 

Vattenförvaltning (se 5.1) 

Inom vattenförvaltningen bistår SMHI med underlag, verktyg och expertstöd 
till andra myndigheter för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av 
Sveriges vattenförekomster i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. 
Genomförandet är beroende av underlag från SMHI som används bland annat 
för att kartlägga vattenförekomsternas ekologiska status, besluta 
miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärdsplaner. Arbetet sker i nära samarbete 
med framförallt Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheterna. 

18 18 18 

2.4 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:7 
SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:7 Avgifter till internationella organisationer 
tillförs 193 mnkr 2024, 170 mnkr 2025 och 178 mnkr 2026. 

Äskande mnkr 

 2024 2025 2026 

Internationella organisationer (se 6.1-6.4) 

Sveriges medlemsavgifter till de internationella organisationerna ligger fortsatt 
på en hög nivå, även om toppen i medlemsavgifterna passerades 2018. Orsaken 
till den höga nivån är främst utvecklingen av nya satellitprogram inom Eumetsat. 
Kostnader för tre nya kompletterande satelliter; EPS-Sterna, EPS-Aeolus och 
MTG-S3 kan tillkomma fr o m 2027. Beslut om genomförande av dessa 
satellitmissioner sker under 2024 och 2025. Blir beslutet positivt tillkommer 
kostnader enligt den presenterade finansiella planen. 

193 170 178 
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3 Ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 

Detta avsnitt innehåller äskanden inom ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut inom områdena säkerhet och beredskap, kvalitetssäkrad information om 
klimatförändringarna, fördjupad kunskap om ett hav i förändring, ett ändamålsenligt 
observationsnät samt SMHIs roll i energiomställningen.  

3.1 Säkerhet och beredskap 
SMHI har en uppgift att tillhandahålla viktiga underlag för militär verksamhet och andra viktiga 
samhällsfunktioner i både normalläge, kris och krig. Uppgiften att planera för att de viktigaste 
funktionerna ska fungera även i höjd beredskap och krig har blivit mer omfattande och tydligare 
i och med att SMHI blivit beredskapsmyndighet enligt förordning (2022:524) om statliga 
myndigheters beredskap. SMHIs roll inom internationell säkerhet kommer troligen också att 
utvecklas de kommande åren kopplat till olika arbetsgrupper inom NATO. Ett aktuellt exempel 
är NATO Climate Change and Security Centre of Excellence (CCASCOE), vilket är ett center 
inom NATO för klimat och säkerhet som håller på att byggas upp. Omfattning och inriktning 
kommer att påverka vilka insatser som behöver göras och vilka resurser och finansiering som 
behövs. 

De senaste åren har säkerhetsläget förvärrats vilket måste tas hänsyn till i säkerhets- och 
beredskapsarbetet. Ett av de allvarligaste hoten för SMHI är risken för cyberattacker. SMHI har 
en omfattande IT-miljö och unika datamängder som måste skyddas. Det IT- och 
informationssäkerhetsarbete som behövs för att skydda verksamheten är kostsamt och måste 
byggas upp över tid. 

Även om SMHI har ett väl utvecklat säkerhets- och beredskapsarbete så innebär den nya rollen 
som beredskapsmyndighet tillsammans med säkerhetsläget och strukturen på myndighetens IT-
miljö att det finns ett stort behov inom flera områden av att förbättra robustheten och 
leveransförmågan. SMHI har påbörjat detta arbete och de 3,5 mnkr som tillfördes nya 
beredskapsmyndigheter inför 2023 räcker till en del av de grundläggande uppgifterna. 
Myndigheten har också beviljats ytterligare 3 mnkr per år i tre år från anslag 2:4 Krisberedskap 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att göra en avgränsad del av 
arbetet. SMHI bedömer dock att mer finansiering behöver skjutas till vilket har påtalats genom 
rapporteringar till MSB under 2022. I annat fall kommer det att finnas en överhängande risk för 
att en cyberattack får mycket allvarliga och långvariga konsekvenser för verksamheten och att 
SMHI inte kan utföra sina prioriterade uppgifter.  

Behoven av ekonomisk förstärkning till säkerhet, robusthet och beredskap betonas i MSB:s 
slutredovisning av regeringsuppdrag Ju2022/01209/SSK, ”Civilt försvar mot 2030 - ett 
totalförsvar i balans”. Där föreslås ett tillskott med 10 mnkr per år från 2026 för SMHI samt del 
av 40 mnkr per år tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten. I MSB:s första delredovisning 
”Ett balanserat civilt försvar” anges behovet som 9 mnkr för 2024 och 10 mnkr för 2025. 

Nedan följer de åtgärder som det behöver skjutas till pengar för de kommande åren. Alla 
åtgärderna är angelägna men en prioriteringsordning har tagits fram, med det viktigaste först. 
Åtgärderna är väl grundade i Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys 2022 (SMHI 
2022/1586/10.4) 

3.1.1 Cybersäkerhet och en robustare produktion 

Cyberangrepp och påverkansoperationer pågår för fullt och hela tiden. Varje dag drabbas SMHI 
av olika angrepp riktade mot IT-infrastrukturen. SMHI har både en samhällsviktig produktion 
och mycket värdefulla och unika data, bl.a. kopplade till klimatet. Ett cyberangrepp som 
”lyckas” skulle kunna få mycket stora konsekvenser både för SMHI och det svenska samhället. 
Det är därför av yttersta vikt att SMHIs skydd mot och förmåga att hantera dessa attacker höjs. 
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SMHI har från anslag 2:4 Krisberedskap beviljats 3 mnkr årligen 2023-2025 för ett projekt för 
att skapa en robust produktion. Det handlar om att kunna leverera viktiga underlag även under 
kris, höjd beredskap och krig. Som referensgrupp i projektet finns Försvarsmakten, 
Strålskyddsmyndigheten (SSM) och MSB då de är användare av viktiga underlag från SMHI. 
De åtgärder som beslutas prioriteras utifrån största totalförsvarseffekt. Tack vare 
krisberedskapsmedlen ökar möjligheterna att arbeta med området under de två första åren inom 
perioden som detta budgetunderlag avser. Behoven väntas dock öka och kommer även att finnas 
för 2026 och framöver. Finansieringen från MSB är ett viktigt bidrag till att produktion av 
väder- och vattenrelaterat underlag fungerar i alla lägen. 

Idag saknas utrymme i förvaltningsanslaget för det arbete som krävs för att åtgärda de 
allvarligaste risker som externa revisioner pekat på, men även generellt för att möta den hotbild 
och de nya krav som ställs på myndigheten i det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig 
i.   

Ett ökat förvaltningsanslag behövs för att följande åtgärder ska kunna genomföras: 

• Etablering av en funktion för proaktiv övervakning av infrastrukturen, för att tidigt 
upptäcka och motverka cyberattacker. 

• Förstärkning av det operativa IT-säkerhetsarbetet för att snabbt kunna agera på 
incidenter från cyberattacker. 

• Ökad kompetens i analys av cyberincidenter. 

• Robustare system, infrastruktur och arbetssätt samt nationella och internationella 
samarbeten och överenskommelser, som gör att samhällsviktiga tjänster kan 
upprätthållas i kris, höjd beredskap och krig. 

För förstärkning av infrastruktur, cyberförsvar och robust produktion föreslås att SMHI 
tillförs 5,5 mnkr år 2024, 6 mnkr år 2025 och 10 mnkr år 2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att identifierade svagheter i myndighetens 
infrastruktur och cyberförsvar inte kan åtgärdas, vilket medför stora risker avseende 
myndighetens leveransförmåga av samhällsviktiga tjänster. Uteblivna leveranser kommer att ge 
allvarliga konsekvenser både för det civila samhället och för Försvarsmakten. Uteblivna 
åtgärder kan även medföra att unika och värdefulla data, som myndigheten har samlat in under 
flera hundra år, går förlorade.  

3.1.2 Investeringar för att klara kraven i höjd beredskap och krig 

En situation med höjd beredskap eller krig medför speciella behov av skydd av och redundans 
för anläggningar. Ett väpnat angrepp, med krigshandlingar på svenskt territorium, kan inte 
uteslutas. I sådana fall kan långvariga avbrott av både energiförsörjning och elektronisk 
kommunikation förekomma. Detta framgår av skriften Handlingskraft (FM2021-l 7683:2 
MSB2020-l6261-3). För att höja förmågan att fungera och producera under störda förhållanden 
krävs investeringar inom följande områden: 

• Det finns en risk för att en stor del av myndighetens observationer kan utebli i samband 
med störningar vid höjd beredskap och krig. Att observationerna görs och samlas in är 
av stor vikt för att bl a olika slag av flygverksamhet, SSM och Försvarsmakten ska få 
rätt underlag. Att förstärka delar av observationsnätet kräver tid och resurser. Områden 
som behöver säkras är främst elförsörjning och datakommunikation. Prioritering av 
vilka åtgärder som ska genomföras kommer att beslutas efter dialog med bl a 
Försvarsmakten. 
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• En del myndigheter har ledningsplatser som har ett mycket högt fysiskt skydd så 
verksamhet kan fortsätta i ett krigsläge. SMHI behöver utifrån planeringsunderlag och 
rimliga scenarier utreda och ta ställning till hur området ”skyddade platser för ledning 
och/eller produktion” bör hanteras. 

• För att göra bra meteorologiska och oceanografiska prognoser krävs omfattande 
beräkningar av superdatorer. SMHI har tillgång till superdatorer men åtgärder för att 
säkra dessa på olika sätt måste utredas utifrån hotbilden som finns idag och behovet att 
verksamheten ska fungera. Det kan till exempel handla om el, datakommunikation och 
fysiskt skydd. Superdatorer behövs både för grundläggande meteorologiska och 
oceanografiska prognoser och för t.ex. spridningsberäkningar för radioaktivt nedfall. 

För planering, investering och implementering av åtgärder för skyddade eller alternativa 
platser samt driftsäkrare observationsnät och superdatorberäkningar föreslås att SMHI 
tillförs 4 mnkr år 2024, 4 mnkr år 2025 och 9 mnkr för år 2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utebliven finansiering väntas medföra högre risk för att anläggningar och verksamheten slås ut 
vid elavbrott, höjd beredskap och krig med stora konsekvenser för SMHIs leveranser till både 
det civila och det militära försvaret. 

3.1.3 Förstärkt IT-miljö och försörjningsberedskap för kritiska komponenter 

SMHI har låtit externa revisorer granska verksamheten ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Detta har 
resulterat i en åtgärdslista för att förnya och förstärka IT-miljön för att minimera existerande 
risker för att ett cyberangrepp ska få stora konsekvenser.  

Kriget i Ukraina och Covid-19-pandemin har visat att försörjningskedjor lätt kan störas och att 
det kan bli svårt att få tag i kritiska komponenter, med uteblivna leveranser eller långa 
leveranstider som följd. Ett sätt att ytterligare stärka förmågan att producera och leverera i alla 
lägen är att dubblera eller lagerhålla vissa kritiska komponenter för observations- och IT-
infrastrukturen.  

För att åtgärda dessa punkter och även se till att SMHI lever upp till nya lagar och föreskrifter 
inom området behövs både personalresurser och investeringar. 

För förnyad och förstärkt IT-miljö för ökad cybersäkerhet samt lagerhållning av vissa 
komponenter för IT- och observationsinfrastrukturen föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr år 
2024, 6,5 mnkr år 2025 och 6,5 mnkr år 2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att myndigheten inte kan leva upp till nya lagar och 
förordningar inom området samt att de risker externa revisioner identifierat hos myndigheten 
inte kan åtgärdas, vilket medför stora risker avseende myndighetens leveransförmåga av 
samhällsviktiga tjänster. Uteblivna leveranser kommer att ge allvarliga konsekvenser både för 
det civila samhället och för Försvarsmakten. Uteblivna åtgärder kan även medföra att unika och 
värdefulla data, som myndigheten har samlat in under flera hundra år, går förlorade. 
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3.2 Kvalitetssäkrad information om klimatförändringarna 

Sommaren 2022 var den varmaste som uppmätts i Europa, samtidigt som de senaste åtta åren 
varit de varmaste som uppmätts globalt1. Detta ligger helt i linje med slutsatserna i den senaste 
IPCC-rapporten om det naturvetenskapliga forskningsläget kring de globala 
klimatförändringarna. Den slår fast att de globala klimatförändringarna fortgår i snabbt tempo. 
Den globala medeltemperaturen ökar och är nu drygt en grad högre än under slutet av 1800-
talet. På motsvarande sätt har Sverige sett en ökning på 1,9 °C, alltså en ungefär dubbelt så stor 
ökning2. Med hjälp av bättre klimatmodeller, nya observationer, uppdaterade klimatscenarier 
och omfattande klimatforskning har vi fått ytterligare ökad förståelse för hur klimatsystemet 
fungerar. Flera av de senaste årens extremväderhändelser i Europa kan numera knytas till den 
observerade klimatförändringen3. Även Sverige har de senaste åren allt oftare drabbats av 
väderextremer som varit kostsamma för samhället och resurskrävande att hantera. Dessa har, 
tillsammans med den tydliga framtidsbilden från IPCC:s kunskapsutvärderingar, tydliggjort 
samhällets snabbt växande behov av god och effektiv beredskap att hantera 
klimatförändringarna. Förväntningarna på uppdaterad klimatinformation ökar därmed och 
ändrar karaktär till att bli alltmer detaljerad rörande specifika frågor. Detta bedöms vara en 
förändringsprocess som samhället bara påbörjat, något som ställer helt nya och mer avancerade 
krav på de beslutsunderlag SMHI levererar4. Möjligheten att vidta ändamålsenliga och effektiva 
åtgärder beror till stor del på kvaliteten hos underlaget. För SMHIs del blir situationen alltmer 
ohållbar i ljuset av de ökande kraven. Kortsiktig finansiering och tidsbegränsade 
forskningsprojekt där externa finansiärer till stor del definierar ramar och mål har visat sig vara 
alltmer ineffektiv och hämmande för kvaliteten i leveranserna till samhället. Istället måste 
myndigheten systematiskt bygga upp en sammanhållen och långsiktig produktionskedja för 
klimatinformation som på ett effektivt sätt tillvaratar och förvaltar forskningens resultat, 
metoder och verktyg. Med transparenta och kvalitetssäkrade processer blir det den 
gemensamma infrastrukturen som ligger till grund för SMHIs förmåga att effektivt kunna svara 
upp till samhällets allt högre krav på bästa tillgängliga beslutsunderlag för god förmåga att 
hantera klimatförändringarna.  

Den föreslagna produktionskedjan för klimatinformation består av följande fyra delar som är 
nära förbundna med varandra och samverkar som en helhet för att förädla de mycket stora 
volymerna rådata till klimatinformation och beslutsunderlag för klimatanpassning. Det går inte 
att prioritera mellan dessa fyra delar eftersom de är beroende av varandra. Om finansiering inte 
tillförs behöver ambitionsnivån sänkas. Följden blir mindre omfattning och lägre kvalitet på 
både data och klimatinformation. 

                                                           

1 EUs Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/copernicus-2022-was-year-climate-
extremes-record-high-temperatures-and-rising-concentrations. 

2 SMHI Rapport: https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/observerad-klimatforandring-i-sverige-
1860-2021-1.189738. 

3 World Weather Attribution Project. Websida med europeiska väderextremer: 
https://www.worldweatherattribution.org/?s=Europe. Varje enskild händelse kan i varierande grad knytas till den 
pågående klimatförändringen, men den övergripande bilden är tydlig att, klimatextremerna blir vanligare och/eller 
mer extrema som en effekt av den pågående klimatförändringen. 

4 Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning: 
https://klimatanpassningsradet.se/publikationer/forsta-rapporten-fran-nationella-expertradet-for-klimatanpassning-
1.180035. 

 

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2022-was-year-climate-extremes-record-high-temperatures-and-rising-concentrations
https://climate.copernicus.eu/copernicus-2022-was-year-climate-extremes-record-high-temperatures-and-rising-concentrations
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/observerad-klimatforandring-i-sverige-1860-2021-1.189738
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/observerad-klimatforandring-i-sverige-1860-2021-1.189738
https://www.worldweatherattribution.org/?s=Europe
https://klimatanpassningsradet.se/publikationer/forsta-rapporten-fran-nationella-expertradet-for-klimatanpassning-1.180035
https://klimatanpassningsradet.se/publikationer/forsta-rapporten-fran-nationella-expertradet-for-klimatanpassning-1.180035
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3.2.1 Löpande utveckling och underhåll av system för klimatmodellering 

I första steget steg i produktionskedjan tillvaratas och förvaltas SMHIs internationella 
forskningsaktiviteter rörande klimatmodellering och klimatscenarier5 så att modellsystemen kan 
användas för att producera nödvändigt dataunderlag. Detta gäller för både globala 
klimatsystemmodeller och för geografiskt högupplösta regionala kopplade modeller för 
atmosfär, hav, land och vattendrag. Löpande utveckling och underhåll är en grundbult för att 
säkerställa att SMHIs klimatinformation uthålligt vilar på vetenskaplig grund. 

För löpande utveckling och underhåll av system för klimatmodellering föreslås att SMHI 
tillförs 10 mnkr per år för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Om inte modellsystemen anpassas från att vara forskningsverktyg till att fungera effektivt för 
produktion av klimatdata försvåras produktionen av klimatdata och klimatscenarier (punkt 3.2.2 
nedan). Detta får återverkningar på både kvaliteten hos datamaterialet och den transparens som 
kan förväntas hos beslutsunderlag. 

3.2.2 Användning av modellsystem för produktion av klimatdata 
 och –scenarier 

Modellsystemen i 3.2.1 ovan används i andra steget i processen för att producera de ensembler 
av klimatscenarier som ligger till grund för all klimatinformation och beslutsunderlag5. I detta 
ingår utveckling och samordning av analysmetoder för kvalitetsförbättring och 
modellutvärdering. Här förädlas modellresultaten till det omfattande dataunderlag som är basen 
för samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna. Datamaterialet följer då kunskapsläget 
och uppdateras kontinuerligt genom produktion av klimatdata och analyser.  

För modellsystem för produktion av klimatdata och –scenarier föreslås att SMHI tillförs 
10 mnkr per för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utan en långsiktigt förvaltad produktion av klimatdata och -scenarier riskerar Sverige behöva 
använda ett begränsat beslutsunderlag av lägre kvalitet och sämre geografisk precision. Detta 
riskerar särskilt att begränsa beslutsunderlaget för situationer med extremväder. Tillgången till 
uppdaterat beslutsunderlag riskerar att försenas och försvåras. Följden blir att Sveriges 
möjligheter att hantera klimatförändringarna försämras. 

3.2.3 Etablering och drift av en svensk databas vid Nationellt superdator-
centrum 

Det tredje steget i produktionskedjan är etablering och drift av en svensk databas vid Nationellt 
superdatorcentrum (NSC). Det innebär en central nod för lagring och tillgängliggörande av den 
basdata som är grunden för svenska klimatanalyser, inklusive globala och regionala 
simuleringar för atmosfär, hav, land och vattendrag. För att säkerställa ett brett dataunderlag 
inkluderar detta inte bara SMHIs egen producerade data (från 3.2.2 ovan) utan även 
simuleringar från de internationellt samordnade programmen och andra samarbeten. 

                                                           

5 Detta sker inom de båda internationella samverkansorganen CMIP och CORDEX under World Climate 
Research Programme (WCRP) som stöds gemensamt av World Meteorological Organization (WMO), 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) och International Science Council (ISC). 
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För etablering och drift av en svensk databas vid NSC föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr 
per år för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utan en sammanhållen hantering av basdata är det inte tydligt vilka dataset som är 
kvalitetssäkrade och vad de är lämpliga att användas till. De kan då tolkas på olika sätt vilket 
kan ge olika budskap i olika beslutsunderlag. 

3.2.4 Kunskapsförmedling av klimatinformation 

I sista steget i produktionskedjan förädlas och sammanställs slutligen datamaterialet från 
föregående steg (punkt 3.2.3 ovan) till klimatinformation och beslutsunderlag som genererar 
nytta till ett brett spann av användare via t.ex. webbtjänster, föreläsningar och publicering av 
såväl tekniska som populärvetenskapliga rapporter och artiklar. 

För kunskapsförmedling av klimatinformation föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år 
för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utan detta steg kan myndigheten inte på ett effektivt och transparent sätt bistå samhället med 
uppdaterad och relevant klimatinformation. Följden blir att förutsättningarna blir sämre för 
Sveriges hantering av klimatförändringarna. 

3.3 Fördjupad kunskap om ett hav i förändring 

Sveriges hav utgör en unik och känslig miljö men står under stark påverkan av mänskliga 
aktiviteter genom fysisk påverkan, båttrafik, fiske och turism. Östersjön är ett speciellt utsatt 
innanhav genom sitt begränsade vattenutbyte med havet, det stora avrinningsområdet med sina 
90 miljoner invånare och med det speciella ekosystem som bildats i den bräckta, marina miljön. 
Östersjön är starkt påverkat av kemikalier och övergödning med symptom såsom 
cyanobakterieblomningar, syrebrist och döda havsbottnar. 

Haven runt Sverige står under en enorm omvandling då klimatförändringen kommer ge effekter 
på såväl havsmiljö som ekosystem. Samtidigt är den resurs som haven och kustzonen innebär 
allt mer betydande, inte minst genom att vara buffert för klimatförändringen genom upptag av 
koldioxid, men också genom ökad exploatering genom blå näring och havsbaserad vindkraft. 
För att säkra ett hållbart nyttjande av den marina resursen, där miljömål nås och känsliga 
ekosystem skyddas, krävs en väl fungerande förvaltning. 

En grundbult i förvaltningen är miljöövervakningen och de data som utgör bas för analyser av 
såväl status, förändringar, nya påverkansfaktorer och effekten av miljöåtgärder. Sveriges 
betydande investering i forskningsfartyget R/V Svea har gett en god mätinfrastruktur med stora 
möjligheter att generera behövliga data för en ekosystembaserad förvaltning. SMHI har lagt 
ökade resurser för att säkra bästa användning av plattformen samt att kvalitetssäkra och 
distribuera insamlade data för olika aktörers behov. SMHI noterar en ökad efterfrågan på 
analyser av påverkansfaktorer på den marina miljön samt effekter av klimatförändringen, vilka 
möts genom ett ökat fokus på dataanalyser och utveckling av funktionella beräkningsmetoder 
och beslutsmodeller.  

För att möta de ökade samhällsbehoven ser SMHI främst ett behov av resursförstärkning för 
aktiviteterna på och runt R/V Svea. SMHI ser även behov av stärkta resurser för att kunna 
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genomföra de aktiviteter som i ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag6 identifierades som 
de mest betydelsefulla, för att möta målen för ett hållbart hav uppsatta inom FN:s årtionde för 
havsforskning.   

3.3.1 Oceanografisk infrastruktur inklusive R/V Svea 

En modern och väl fungerande oceanografisk infrastruktur för datainsamling i haven runt 
Sverige är nödvändig i en tid då nyttjandet av och stressen på havet ökar. Havsplanering för 
ökad energiutvinning och blå näring, i kombination med redan existerande miljöproblem och 
klimatförändring, ställer ökade krav på information. SMHIs roll som beredskapsmyndighet och 
förvaltare av oceanografisk infrastruktur genererar också en förväntan på havsdata och 
havsanlys. Denna förstärks på grund av det förändrade säkerhetsläget. 

Genom nyttjande av det moderna forskningsfartyget R/V Svea, i kombination med andra 
mätplattformar, satelliter och modellering, samlar SMHI in nödvändiga data och skapar 
samhällsnyttiga beslutsunderlag. SMHIs experter bearbetar och tolkar data, modellerar och 
kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet och erbjuder framtidsscenarier till 
allmänheten, beslutsfattare och forskare. Den samlade informationen behövs för välgrundade 
beslut om åtgärder och investeringar för ett hav i balans.  

Informationen är avgörande för att kunna utfärda havsprognoser och varningar samt nödvändig 
för planering av Sveriges marina försvar och krisberedskap. Försvarsmakten och SMHI samlar 
in data från R/V Svea och andra marina mätsystem till sin dagliga verksamhet. Dessa data är 
viktiga för att ström, transport- och ljudinformation beräknad av oceanografiska modeller blir 
mer rättvisande. För Kustbevakningen och MSB är stödet från modellberäkningar viktigt 
exempelvis vid oljeolyckor eller vid räddningsinsatser.  

Med syftet att svara på samhällets behov av information om våra hav behöver SMHI ökade 
medel för nyttjande och utveckling av den oceanografiska infrastrukturen ombord på R/V Svea 
samt andra plattformar och automatiska mätsystem. För att bibehålla långa tidsserier från utsjön, 
oumbärliga för klimatforskning och åtgärdsuppföljning samt analys och modellering av 
havsmiljön, behöver tillräcklig fartygstid för R/V Svea säkerställas. Omfattande prisökningar, 
bland annat på fartygsbränsle, gör att det utan ekonomiskt tillskott blir svårt att upprätthålla 
nuvarande nivå på havsövervakningen. Dessutom borde R/V Svea använda förnybart bränsle 
vilket skulle öka kostnaderna ytterligare. Av kostnadsskäl drivs fartyget sedan mars 2022 med 
fossilt fartygsdiesel. 

Utöver mätningar med R/V Svea behövs ytterligare utveckling och förstärkning av den marina 
infrastrukturen för att nya typer av data ska komma till nytta genom datahantering, 
tillgängliggörande, modellering och nya förädlade tjänster och verktyg. Det är informationen 
från olika typer av mätningar och beräkningsmodeller som ger förutsättningar för att möta 
samhällets olika behov av data från havet. Som ett led i detta kommer samverkan med 
Försvarsmakten kring oceanografisk datainsamling, mätsystem och dataflöden säkerställas och 
utvecklas för att säkra att SMHI kan leverera enligt förväntan som beredskapsmyndighet. Dessa 
insatser kommer även att bidra till att säkra grundläggande efterfrågad information till övriga 
myndigheter och säkerhetsfunktioner i samhället, även i kristider. 

  

                                                           

6  Nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning https://formas.se/om-formas/vad-vi-
gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html 

https://formas.se/om-formas/vad-vi-gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html
https://formas.se/om-formas/vad-vi-gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html
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SMHI ser behov av att: 

• Säkerställa långa obrutna mätserier som är viktiga i klimatövervakningen samt för att 
kunna kvalitetssäkra beräkningsmodeller för prognoser, planering och åtgärdsanalyser.  

• Förbättra tillvaratagande av mätningar och data som möjliggjorts genom mätplattformar 
på R/V Svea.  

• Införskaffa kompletterande mätinstrument som stödjer insamlandet av data tillsammans 
med befintliga plattformar. 

• Förstärka, utveckla och förvalta den marina infrastrukturen genom exempelvis stärkt 
kvalitetskontroll. 

• Kombinera data från R/V Svea med satellitdata, andra mätplattformar och 
modellberäkningar för att säkra kvalitetsbehoven för återanalyser, prognos- och 
varningstjänsten samt havsmiljö och klimatmodellering. 

• Fortsätta implementering av intelligenta och automatiserade metoder för effektiviserade 
analyser av stora datamängder.   

• Förstärka utveckling av metoder och tjänster för att förädla, förpacka, förmedla och 
tillgängliggöra data och information till användbar samhällsnytta. 

För att utveckla och bättre nyttja marin infrastruktur samt förmedla ny kunskap om 
havet föreslås att SMHI tillförs 14 mnkr år 2024, 14 mnkr år 2025 och 15 mnkr år 2026. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utan ökad finansiering minskar möjligheten för SMHI att leverera enligt förväntan på 
ändamålsenliga data, kunskapsunderlag, informationsbearbetning, verktyg och visualiseringar 
för säkerhetsaspekter, miljömål- och annan samhällsnytta. Modernisering och införande av 
effektiva system för hantering av infrastruktur och informationsdelning samt kvalitetssäkring av 
dataflöden reduceras. 

Långa tidsserier från havet är ovärderliga inom bland annat statusbedömning, modellering och 
trendberäkning. Utebliven ökad finansiering medför överhängande risk att flertalet långa 
tidsserier bryts och att den statistiska signifikansen på havsmiljödata sjunker. 

Forskningsfartyget R/V Svea är en stor nationell investering för utpekade samhällsbehov som 
riskerar att inte realiseras om medel inte finns så att det kan nyttjas som tänkt. Vid minskad 
frekvens av miljöövervakningens utsjömätningar minskar kostnader för exempelvis bränsle, 
men många kostnader såsom fartygets förvaltning och personalkostnader kvarstår även om 
fartyget ligger kvar i hamn, vilket ger ett ineffektivt nyttjande av resurser. 

3.3.2 FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, United Nations Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development 2021–2030 (havsdekaden), är en unik möjlighet att 
långsiktigt stärka internationella och nationella samarbeten, enas om gemensamma 
prioriteringar och mobilisera partnerskap.  

Snabb åtkomst till kvalitetssäkrade havsdata och information är avgörande för att förutse, 
planera, följa upp och åtgärda hot mot den marina miljön och för att kunna utveckla relevant 
policyer och lagstiftning som säkrar skydd av känsliga områden längs våra kuster och i våra 
hav. Likaså är bättre kvalitet och mer lättillgänglig marin data en förutsättning för ytterligare 
hållbar ekonomisk utveckling, så kallad ’blå tillväxt’. 
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I regeringsuppdraget Sveriges bidrag till havsdekaden7, som utfördes av SMHI, Formas, Havs- 
och vattenmyndigheten (HaV) och Sida, konstaterades att data och modeller är grundpelarna för 
att säkra en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av haven runt Sverige. 
Genom sin roll som förvaltningsmyndighet för oceanografisk infrastruktur har SMHI en 
nyckelroll för att Sveriges ambitioner under havsdekaden ska kunna införlivas.  

För att möta utpekade svenska ambitioner finns behov av: 

• En ökad samordning och strukturering av nationella oceanografiska data, vilket 
inkluderar data samlade i realtid, såväl som historiska och modellerade data. Dessa data 
ska delas öppet genom SMHIs ansvar som nationell datavärd för marinbiologi och 
oceanografi samt i rollen som National Oceanographic Data Centre (NODC) under 
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC).  

• Nationell samordning av de modellbaserade beslutsstödsystem som finns på olika 
myndigheter, institut och lärosäten, för att säkra metodbehoven av en effektiv 
ekosystembaserad havsförvaltning, där olika insatser från olika aktörer kompletterar och 
stärker varandra. 

• Att säkra att klimatscenarier för svenska hav och arktiska områden produceras för 
samhällets olika behov och i takt med förändrat kunskapsläge. Här avses exempelvis 
behoven inom svensk förvaltning men även för svenska bidrag till internationella 
konventioner och avsiktsförklaringar såsom the Helsinki Commission (HELCOM) och 
the Oslo and Paris Conventions (OSPAR), EU:s marina direktiv och vattenförvaltning 
samt strategi för den arktiska regionen och havens biodiversitet. 

För att säkra möjligheten till leverans mot identifierade svenska behov och för att bygga 
upp nödvändiga förutsättningar för att uppnå målsättningar för det svenska bidraget till 
FN:s havsdekad föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Om SMHI inte tillförs medel kommer myndigheten inom uppdraget för NODC inte ha 
möjlighet att ta hand om de önskemål som finns om att SMHI och HaV tillsammans ökar 
samordningen av nationella havsdata och mellan nationella och internationella insatser. Det 
gäller även det utpekade behov av stöd till andra dataproducenter som behövs för att säkra 
format och kvalitet så att de kan införlivas i NODC på ett effektivt sätt. 

Vid utebliven finansiering finns risk att SMHI inte har resurser för att upprätthålla nätverk och 
workshops som krävs för att samordna nationella insatser för att ta fram ändamålsenliga 
modeller och beslutsstödsystem. Detta leder till minskad förmåga till kompetensöverföring och 
samproduktion och ger risk för dubbelarbete. 

Vid utebliven finansiering finns även risk att SMHI inte kan säkra att modellutveckling, 
klimatscenarioproduktion och klimatförståelse för Östersjön, Nordsjön och Arktis kan levereras 
i den omfattning eller på det format som efterfrågas av aktörerna som arbetar med havsdekaden. 

  

                                                           

7  Nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning https://formas.se/om-formas/vad-vi-
gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html 

https://formas.se/om-formas/vad-vi-gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html
https://formas.se/om-formas/vad-vi-gor/regeringsuppdrag/nationell-kommitte-for-fns-artionde-for-havsforskning.html
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3.4 Ett ändamålsenligt observationsnät 

SMHIs observationsnät för mätningar i luft, vattendrag och hav utgör en viktig grund för 
myndighetens verksamhet. Observationsnäten är första steget i processen och ska säkra 
grundbehovet av de kvalitetssäkrade observationsdata som krävs för leveranser av prognoser, 
varningar, klimatinformation och andra tjänster till samhället.  

SMHI har ett omfattande internationellt samarbete inom observationsområdet. Förutom att 
observationsdata utbyts över landsgränserna har SMHI samarbete inom Norden och övriga 
Europa med erfarenhetsutbyte, samordnad utvecklingsverksamhet och även vissa system som 
drivs gemensamt. Inom Sverige används även data från observationssystem som ägs av andra 
myndigheter, kommuner, olika organisationer eller privatpersoner. Myndighetens inriktning är 
att ytterligare utveckla samarbetet på dessa områden, både inom och utom landet. Grunden 
måste dock vara de observationsnät som SMHI driver själva och som utgör en säker och stabil 
källa till relevant information på tidsskalor från minuter för varningarna till årtionden eller till 
och med århundraden vad gäller klimatinformation. 

Observationsverksamheten är en viktig del inom ramanslaget 1:9 och tar en betydande del av 
SMHIs resurser. Omsättning av materiel, nya tekniska möjligheter och större säkerhetskrav är 
parametrar som gör att behovet av medel ökar kontinuerligt. Konflikter med andra 
samhällsintressen kan bli kostsamma för SMHI, exempelvis mellan vindkraftverk och 
väderradaranläggningar eller behovet av fria vandringsvägar för vattenlevande varelser som i 
3.4.1 nedan. Situationen kräver mycket planering och hårda prioriteringar för att säkerställa att 
resurserna hamnar där de gör allra mest nytta. Många nödvändiga åtgärder behöver prioriteras 
ner och senareläggas. 

De mest angelägna ekonomiska tillskotten inom observationsområdet finns som äskanden 
nedan. De är ordnade i prioriteringsordning, med de viktigaste först. 

3.4.1 Fria vandringsvägar i vattendrag 

SMHI genomför flödes- och vattenståndsmätningar i många vattendrag i Sverige. Syftet är att 
kunna bedöma den hydrologiska situationen på kort och lång sikt och ta fram underlag för bland 
annat varningar vid höga flöden och bedöma risken för både torka och översvämningar. 
Mätningarna har även stor betydelse för bedömningen av det framtida klimatet, då de visar på 
förändringar över tiden för flödessituationen på platsen. Det är viktigt att dessa mätningar 
bedrivs på ett sådant sätt att mätserierna kan hållas ihop och användas för det de är avsedda för. 

För att uppnå goda hydrologiska mätningar i områden där terrängen är flack krävs det i de allra 
flesta fall en anlagd tröskel i vattendraget. Länsstyrelserna restaurerar och återställer vattendrag 
för vandrade arter såsom fisk på många håll i landet. Detta innebär i många fall utrivning av de 
trösklar i vattendragen som utgör förutsättningen för att mätning av flödet ska kunna bedrivas. 
Anledningen är att trösklarna i många fall är fiskvandringshinder och därför behöver avlägsnas, 
vilket får till följd att de homogena mätserierna bryts. SMHI är för ett skapande av fria 
vandringsvägar men ser det som ytterst nödvändigt att dessa utformas på ett sådant sätt att de 
hydrologiska mätningarna inte behöver avvecklas. Vandringshinder är ett problem och SMHI 
bedömer att det är möjligt att välja restaureringslösningar som möjliggör att båda 
samhällsintressena kan samsas på platsen, d.v.s. en tröskel som fungerar tillfredställande för 
både uppvandrande fisk och som möjliggör fortsatta flödesmätningar på platsen. 

SMHI behöver på ett tidigt stadium bli involverade i den tilltänkta restaureringsprocessen och 
om möjligt få vara med och utforma de faunapassager som kan komma att behöva byggas. 
SMHI är beredd att tillsammans med de som ansöker om utrivning av trösklar utreda alternativa 
lösningar för att uppnå både fria vandringsvägar och samtidigt säkerställa att Sveriges underlag 
för analyser av tillgång på vatten inte påverkas. 
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Att ersätta en förlorad mätstation med en ny likvärdig mätstation är en lång process. Efter att en 
ny plats med en distinkt naturlig tröskel har hittats tar det cirka fem år innan stationen kan börja 
leverera data och användas. Hela registret från låga till höga flöden behöver inträffa innan 
stationen kan tas i drift.  

De extra kostnader som uppstår när kompromisslösningar används istället för total utrivning 
finns det inte täckning för i dagsläget, inte heller för kostnader för att flytta stationer. Detta 
resulterar i att SMHI tvingas avveckla stationer vilket inte är hållbart i längden, då samhället 
samtidigt har ett ökat behov av klimatinformation baserat på långa mätserier. Trenden är att 
arbetet med att skapa fria vandringsvägar intensifieras och kostnaden för SMHI beräknas till 
totalt cirka 60 mnkr under de kommande 20 åren.  

För att kunna arbeta för fria vandringsvägar och samtidigt möjliggöra fortsatta flödes- 
och vattenståndsmätningar föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024-
2026. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Flacka delar av landet riskerar att stå utan mätningar som kan användas som grund för 
hydrologiska varningar samt för att bedöma och analysera tillgång på vatten för framtida klimat. 
SMHIs möjligheter att tillgodose samhällets behov av vattenrelaterad information kommer att 
begränsas. 

3.4.2 Modernisering av klimatnätet 

Genom långa mätserier kan man se hur klimatet förändras. På flera platser har SMHI observerat 
vädret i hundra år eller mer. Viktiga klimatindikatorer är nederbörd, temperatur, snödjup och 
olika solstrålningsparametrar.  

SMHI behöver fortsätta arbetet med utveckling av de meteorologiska näten genom 
modernisering, automatisering och en genomtänkt placering av egna stationer samt med 
komplettering av data från externa källor. SMHI undersöker hur en modernisering och nyttjande 
av externa datakällor påverkar beräkningsmodeller och prognos- och varningstjänsten. Med 
denna analys som grund är målet att skapa ett ändamålsenligt nät som möter dagens behov av 
observationer, men som också svarar upp mot framtidens behov i ett förändrat klimat. 

3.4.2.1 Säkerställa långa mätserier av observationer för klimatologiskt bruk 
SMHI har fortfarande ett nät av närmare 500 manuella mätstationer där temperatur, 
nederbördsmängd och snödjup registreras någon eller några gånger per dygn. Mätutrustningen 
är oftast placerad i observatörens trädgård. Om observatören slutar upphör mätserien eller i 
bästa fall flyttas mätstationen till en ny närliggande plats. Båda dessa fall ger upphov till brott i 
mätserierna, vilket är försvårande för studier, uppföljning och övervakning av klimatet. Data om 
viktiga klimatindikatorer som snödjup och extrem nederbörd kommer att vara otillräcklig. 
Mätstationerna ger också ett betydelsefullt underlag till meteorologiska och hydrologiska 
prognoser och varningar, till exempel vid skyfall och översvämningar. Nederbördsmätningarna 
utgör ett viktigt underlag för vattenkraftindustrin och landets produktion av förnybar energi. 

Idag befinner sig SMHI i ett läge där det inte är möjligt att upprätthålla det manuella 
observationsnätet så att observationsdata kan levereras med önskad tillgänglighet och kvalitet. 
Det är mycket svårt att rekrytera observatörer och på en del platser bor det inte längre någon 
som kan åta sig uppdraget. Med färre observationer blir det svårare att fånga geografiska 
variationer i temperatur och snödjup liksom nederbördsmönster och -mängder. 

Genom att automatisera observationerna säkerställs att mätserier från de äldsta och viktigaste 
klimatserierna inte bryts och att nyckelstationer i klimatövervakningen finns kvar. En bruten 
mätserie är en irreparabel skada, medan en bevarad mätserie ger samhället nödvändig 
information om ett förändrat klimat. Det finns behov av inköp av instrument, 
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anläggningsentreprenad och kommunikationslösning för automatisering av totalt 150 stationer 
som idag är manuella. Automatiseringstakten kan uppgå till cirka 10–15 stationer per år. Det 
behövs även medel för att långsiktigt driva och underhålla dessa stationer. 

Genom att utnyttja befintlig infrastruktur och utrusta alla automatiska väderstationer (cirka 140 
stycken) med snödjupsmätare erhålls ytterligare mätpunkter för snödjup. Automatiska 
mätningar skulle ge observationer var tionde minut istället för någon eller några gånger per 
dygn, vilket ger förbättrat underlag för exempelvis varningsverksamheten, lavinprognoser och 
vinterväghållning.  

Konsekvenser vid utebliven finansiering  

Om SMHI inte har möjlighet att automatisera delar av stationsnätet är det stor risk för att viktiga 
observationsstationer försvinner. Det innebär risk för att långa klimatserier bryts vilket försvårar 
förståelsen för och uppföljningen av klimatförändringarna. Det innebär också sämre underlag 
för prognoser, varningar och annat beslutsunderlag till samhället.  
 

3.4.2.2 Modernisering av strålningsnätet 
För SMHIs strålningsnät är behovet av modernisering betydande. SMHI driver idag 18 
solstrålningsstationer med mätningar varje minut men där data levereras en gång i timmen till 
SMHI. En av stationerna, den i Stockholm, har den längsta serien av globalstrålningsmätningar i 
världen. Data används för att följa förändringar i klimatet och trender i strålningen. De är också 
ett nödvändigt underlag för utveckling och validering av modeller och satellitmätningar liksom 
inom solenergitillämpningar, UV-strålning och luftmiljöforskning.  

Tillväxten inom solenergibranschen är betydande både internationellt och i Sverige och 
solenergi är en mycket viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Solenergibranschen 
använder både strålningsmätningar och modellberäknade strålningsdata. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Utan extra finansiering kommer SMHI inte kunna genomföra moderniseringen av 
strålningsnätet. Detta innebär risk för längre avbrott i dataleveranserna, bland annat med följden 
att de mycket värdefulla långa mätserierna av globalstrålning kommer att brytas. SMHI kommer 
då inte att kunna tillhandahålla den klimatinformation relaterad till strålning som är viktig för 
arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.  

För ett modernt och ändamålsenligt klimatnät föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år för 
perioden 2024-2026. 

3.4.3 Anläggningsunderhåll hydrologiska stationer 

Det hydrologiska nätet består av cirka 220 anläggningar i olika utförande och i vitt skilda 
förhållanden i naturen. Flertalet (ca 85%) av de äldre anläggningarna består av en mätbrunn 
med intagsrör och ett överbyggt stationshus, medan nyare anläggningar är av enklare utförande, 
en stålkonstruktion som kräver mindre underhåll. Vid ungefär 45 anläggningar finns dessutom 
en underhållskrävande damm/tröskel anlagd för att möjliggöra mätningarna. 

En stor andel av SMHIs nät av hydrologiska stationer etablerades redan under 70- och 80-talen 
och under senare år har kostnaderna för underhåll av anläggningarna ökat samtidigt som flera 
stationer är i så dåligt skick att de inte längre levererar tillförlitliga observationsdata. Med 
dagens bristande resurser förfaller anläggningarna och en del hydrologiska mätdata blir allt 
sämre, för vissa stationer helt oanvändbara. Det innebär också merkostnader att rusta upp och 
reparera eftersatta anläggningar istället för att underhålla dem löpande. 
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För att långsiktigt säkerställa funktionen i det hydrologiska stationsnätet behöver 
underhållsfunktionen varaktigt förstärkas personellt samtidigt som det ekonomiska utrymmet 
för reinvesteringar och köp av entreprenadtjänster behöver öka.  

För att kunna restaurera och långsiktigt upprätthålla de hydrologiska stationernas 
funktion på ett kostnadseffektivt vis föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 
2024-2026. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Antalet stationer som ej levererar tillförlitliga hydrologiska data kommer successivt att öka, 
vilket leder till osäkra prognoser och varningar, liksom brister i studier av klimatologiska 
förändringar. Kostnader och resursåtgång för akut avhjälpande underhåll, fältbesök och kontroll 
av data ökar, vilket medför att andra delar av verksamheten också riskerar att bli påverkade 
negativt.  

3.5 SMHIs roll i energiomställningen 
För att nå målet om begränsad klimatpåverkan planerar samhället att fasa ut fossila bränslen till 
förmån för en växande andel förnybar energi8. Energiomställningen innebär att en allt större del 
av den producerade elen kommer från vatten, vind och sol samt att olika typer av biobränslen 
ökar i betydelse. En konsekvens av omställningen är därmed att framtida energiproduktion i allt 
högre grad blir väder- och vattenberoende vilket ställer krav på klimatanpassning. Ett 
klimatanpassat energisystem ska kunna tillhandahålla tillräckligt med energi under årets och 
dygnets alla timmar. Etableringen av ny energiproduktion behöver också göras med hänsyn till 
övriga miljö- och samhällsmål.  
 
För att möjliggöra energiomställningen utgör relevant väder- och klimatinformation en viktig 
bas. Omställningen kan effektiviseras med hjälp av förbättrade väderprognoser som anpassas 
både för att uppskatta kommande energibehov och för detaljerad styrning av elkonsumtion och 
elproduktion. Information om hur framtida produktion av vindkraft, solenergi och biobränslen 
kan komma att se ut i ett förändrat klimat kan bidra till bättre planering. Likaså kan bättre 
förståelse för hur vädret påverkar såväl konsumtionsmönster som överföringskapacitet i 
kraftnäten bidra till effektivisering. För optimering av det samlade energisystemet kommer 
detaljerade klimatscenarier baserade på högupplösta klimatmodeller utgöra ett viktigt bidrag till 
beslutsunderlaget. Detta innefattar såväl total produktionsvolym som aspekter kring sårbarhet 
för enstaka händelser till exempel i samband med stormar eller åskväder. 
 
I en rad forsknings- och utvecklingsprojekt har olika aspekter av framtida klimat och vilka 
effekter det kan komma att få på energisystemet undersökts. SMHI har, i dialog med 
Energimyndigheten, identifierat ett ökande behov av prognoser för veckor, månader och 
säsonger för att svara upp mot behov av information om vädrets påverkan på produktion, 
prissättning och konsumtion av energi. SMHI noterar en ökad efterfrågan av mer detaljerade 
analyser av hur framtida klimatförändringar kan påverka energisystemet samt hur lokala och 
regionala klimatförhållanden i sin tur kan påverkas av ett ändrat energisystem. För att möta de 
ökade samhällsbehoven ser SMHI ett behov av resursförstärkning för att ta fram 
planeringsunderlag för energisektorn, i första hand för havsbaserad vindkraft. Stora öppna 
frågor rör också hur energisystemet som helhet påverkas av vädervariationer i tid och rum och 
hur detta ändras i ett allt varmare klimat. Exempel handlar om isbildning på vindturbiner, 
långvariga högtryckssituationer med lite vind eller långvarig torka och vattenbrist i 
vattenmagasinen. 

                                                           

8  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
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3.5.1 Planeringsunderlag för havsbaserad vindkraft 

Energimyndigheten och Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har fått i uppdrag att uppdatera de 
nyligen godkända havsplanerna för att möjliggöra ytterligare 90 TWh/år havsbaserad vindkraft 
utöver de 20-30 TWh/år som redan finns i planerna. Vid en så omfattande utbyggnad finns det 
behov av att studera kumulativa effekter på grund av dessa vindkraftsparker. Det finns nya 
forskningsresultat från Nordsjön som visar att redan existerande vindkraftparker har betydande 
påverkan på regionala strömmar, näringsämnen och algblomningar genom den påverkan de har 
på vinden och därmed havet. I haven runt Sverige väntas dessa effekter bli ännu större eftersom 
vattnet är mer skiktat och tidvattnet svagare. SMHI har fått i uppdrag från HaV att utföra en 
pilotstudie 2023-2024 för en första kvantifiering av effekten på strömmar och skiktning med 
utgångspunkt från våra fysiska havsmodeller. I ett nästa steg behöver atmosfärsmodeller och 
havsmodeller kopplas och biogeokemi inkluderas för att få fram verktyg som kan användas för 
att optimera och utvärdera valet av bra områden för havsbaserat vindkraft som minimerar 
effekter på marina ekosystem. En samlad kvantifiering av denna miljöpåverkan för de områden 
som planeras för havsbaserad vindkraft kommer att kunna användas som underlag i 
miljökonsekvensarbetet för alla framtida projekteringar av havsbaserad vindkraft. Det blir 
därför ett viktigt verktyg i arbetet för att balansera samhällets olika intressen avseende haven 
runt Sverige. Detta kommer att leda till minskade kostnader och minskad tidsåtgång i 
tillståndsarbetet och därmed påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
SMHI ser behov av att: 

• Koppla högupplöst atmosfärsmodell för Nordsjön och Östersjön med fysisk-
biogeokemisk havsmodell för samma område och inkludera effekten av havsbaserad 
vindkraft i den kopplade modellen. 

• Köra modellen för ett antal framtida scenarier för havsbaserad vindkraft som tas fram i 
samarbete med HaV och Energimyndigheten. 

• Analysera data och ta fram kartor som kvantitativt visar effekten på strömmar, 
algblomningar, närsalter och syreförhållanden. 

• Kommunicera med relevanta målgrupper för att anpassa och tillgängliggöra resultat och 
beslutsunderlag. 

För en snabbare och mer hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft föreslås att SMHI 
tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024-2026. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Utan finansiering för denna verksamhet finns det risk att kunskap inte sammanställs om hur 
vindkraften påverkar havsmiljön i svenska farvatten, vilket skulle försämra möjligheterna att 
optimera havsplanerna utifrån ett miljöperspektiv. Det finns en potentiell miljöpåverkan som 
kommer att lyftas vid miljökonsekvensutvärderingar, men om varje projektör ska ta fram 
information för hur den egna planerade vindkraftsparken påverkar miljön i samverkan med alla 
andra existerande och framtida vindkraftsparker, kommer det att bli kostsamt och försena 
omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

  



SMHI Budgetunderlag 2024–2026 
 

32 
 

4 Ramanslag 1:10 klimatanpassning 

Klimatinformation är en förutsättning för ändamålsenlig klimatanpassning – utan data, analys 
och kommunikation om hur klimatet förändras skulle risken vara stor att 
klimatanpassningsåtgärder blir ineffektiva. Förutsättningarna för att hela kedjan hålls ihop och 
förstärks, från globala klimatdata till utförda åtgärder i svenska kommuner, förbättras årligen 
genom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. 

SMHIs klimatinformation bidrar till att kommuners, länsstyrelsers, regioners och myndigheters 
beslut vilar på vetenskaplig grund. Detta gör Sveriges klimatanpassning effektiv och att insatser 
kan utföras med bättre precision. Det ställer samtidigt krav på att SMHI fortsätter att utveckla 
verksamheten för att kunna leverera tillförlitligt underlag för klimatanpassning. 

Med SMHIs samlade kompetens inom klimatmodellering, analys, klimatkommunikation, 
datahantering och målgruppskännedom kan klimatanpassningsanslaget fördelas på projekt som 
bidrar till en förbättrad hantering av klimatförändringarna i Sverige. Projekten utförs med både 
korta och långa tidsperspektiv och verkar därmed på flera fronter samtidigt.  

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning (Kunskapscentrum) har blivit en oumbärlig 
del av SMHIs verksamhet och för Sveriges klimatanpassning i stort. Kunskapscentrum stöttar 
myndigheters implementering av klimatanpassningsförordningen, leder Myndighetsnätverket 
för klimatanpassning och fungerar samtidigt som kunskapsnod för hela samhället inom 
klimatanpassningen. 

Som exempel på resultat kunde SMHI under 2022 lansera rapporten Observerad 
klimatförändring i Sverige 1860–2021, som med ökad precision vittnar om hur klimatet 
förändras i Sverige. Rapporten är ett exempel på hur klimatanpassningsanslaget kan omsätta 
SMHIs klimatdata, kompetens och metodutveckling till ett underlag som bör synas som referens 
i varje organisations handlingsplan för klimatanpassning. 

Med hjälp av klimatanpassningsanslaget kunde SMHI under 2022 också fortsätta utveckla den 
klimatscenariotjänst som lanserades hösten 2021. Det är en plattform som visualiserar 
klimatdata i kartor, diagram och text, som stöd för klimatanpassningen. Klimatscenariotjänstens 
användare är engagerade i dess utveckling vilket bidrar till att öka tjänstens användbarhet och 
nytta. Många av de föreslagna insatserna under perioden 2024–2026 syftar till att utveckla 
tjänsten, både vad gäller koppling av olika klimatmodeller för effektivare produktion av 
klimatscenarier, framtagning av data om extremer och osäkerhet och framställning av 
kommunikativt stödmaterial åt användarna.  

Under 2023 planeras flera projekt för att förbereda den allra senaste klimatinformationen för 
implementering i klimatscenariotjänsten. Visningstjänsten för stigande hav kommer att 
kompletteras med extrema havsnivåer, vilket är ett värdefullt underlag vid för kustkommunernas 
planering. Samtidigt förväntas informationen om skyfall bli bättre och hydrologiska 
säsongsprognoser fortsätta utvecklas. Satsningar på förbättrad klimatövervakning fortsätter och i 
SMHI-podden kommer klimatforskarna att ge nya (eller flera) fördjupningar åt allmänheten. 

Insatserna som myndigheten föreslår för perioden 2024–2026 väntas komma 
klimatanpassningen till gagn genom omfattande kommunikationsinsatser som bygger på aktuell 
forskning, utveckling av processer för framtagning av klimatinformation och inte minst 
Kunskapscentrums verksamhet som är en viktig grund för klimatanpassningen. Insatserna 
förväntas leda till ökad förståelse om klimatförändringens påverkan på bland annat havsmiljön 
och förekomsten av extrema väder- och vattenförhållanden. Förutom fortsatt utveckling av 
hydrologiska långtidsprognoser väntas de leda till att bevakningen av Sveriges klimat stärks på 
flera sätt. Mest av allt bidrar insatserna till att SMHIs stora rikedom av klimatdata kan 
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tillgängliggöras för de som behöver den för att höja Sveriges förmåga att hantera 
klimatförändringen. 

Sammantaget bidrar klimatanpassningsanslaget till att SMHI kan beskriva klimatets förändring 
på ett ändamålsenligt sätt, till de som behöver informationen. 

4.1 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning  
SMHI har sedan 2020 inskrivet i regleringsbrevet, som villkor för anslag 1:9, att minst 10 mnkr 
ska användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 
(Kunskapscentrum). Dessa 10 mnkr finansierar det mest grundläggande i Kunskapscentrums 
verksamhet, dvs. att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram 
visst beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter och 
genomföra omvärldsbevakning.  

Arbetet med implementering av Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete fortsätter. SMHI ansvarar för uppföljning av myndigheternas arbete 
samt för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen. Detta 
innebär till exempel framtagande av riktlinjer och metoder för klimatanpassningsarbete, 
kunskapsuppbyggnad och skapande av mötesplatser för samverkan. SMHI ser att behovet av 
sådant stöd är fortsatt stort hos de berörda myndigheterna.  

Myndighetsnätverket för klimatanpassning fyller en viktig funktion för att samordna det 
svenska klimatanpassningsarbetet. SMHI är sammankallande för nätverket och står för dess 
sekretariat. En viktig framgångsfaktor för nätverket är möjligheten att genomföra gemensamma 
projekt i syfte att stärka det nationella klimatanpassningsarbetet.  

För att kunna fortsätta att stötta det alltmer omfattande arbetet med klimatanpassning föreslås att 
Kunskapscentrum tillförs ytterligare medel för att leverera:  

• Stöd för myndigheters implementering av klimatanpassningsförordningen.  

• Vidareutveckling och implementering av det nationella ramverket för klimatanpassning.  

• Ledning av Myndighetsnätverket för klimatanpassning.  

• Större informationssatsningar såsom filmer, utveckling av klimatanpassningsspel, 
utveckling av stöd till kommunernas arbete med klimatanpassning etc.  

Dessutom föreslås att SMHI fortsatt tillförs medel för arbete initierat inom Myndighetsnätverket 
för klimatanpassning.  

För aktiviteter inom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning föreslås att SMHI 
tillförs 10 mnkr per år för perioden 2024-2026.  

För myndighetsgemensamma aktiviteter inom ramen för Myndighetsnätverket för 
klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2024-2026. 

4.2 Klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för 
klimatanpassning 

SMHIs webbaserade klimattjänster erbjuder samhällsplanerare och strateger på kommuner, 
myndigheter och företag tillgång till den senaste informationen om klimatets utveckling i 
Sverige. Långsiktiga beslut om säkerhet och ekonomisk trygghet i samhället och inom sektorer 
som areella näringar, energi och infrastruktur kan tas med stöd av dessa webbtjänster. 
Informationen kan betraktas som bästa möjliga teknik för planering mot bättre hantering av 
klimatförändringarna. 

Klimatscenariotjänsten visualiserar resultatet av SMHIs omfattande arbete kring framtidens 
väder, vatten och klimat i Sverige. Fortsatt utveckling av tjänsten är nödvändig för att tillgodose 
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användarnas ökande krav på aktualitet, kvalitet, användarvänlighet, nya klimatindikatorer samt 
kommunikation av resultat, metod och användning. Under de kommande åren prioriteras 
implementering av information från de regionala nedskalningarna av den senaste globala 
klimatforskningen. Informationen utgör den vetenskapliga grunden till i princip allt underlag för 
klimatanpassning i Sverige och i tjänsten tillgängliggörs den för alla. 

Samtidigt är fortsatt utökning och utveckling nödvändig av de klimatindikatorer som 
visualiserar Sveriges historiska klimat på smhi.se. Klimatindikatorerna visar exempelvis hur 
växtsäsong, snötäcke och havsnivå förändrats. SMHIs rikedom av väderobservationer omsätts 
till nytta för klimatanpassningen. 

Kommunikationen av SMHIs klimatinformation sker ofta med hjälp av kartor, grafer och 
diagram, vilka behöver kompletteras av andra pedagogiska uttryck för att nå fler och skapa 
engagemang. I SMHI-podden ges klimatforskare och experter utrymme att ge fördjupning till 
lyssnarna inom särskilda ämnen. Liknande satsningar föreslås fortsätta så att myndighetens 
kunskap kan tillgängliggöras för alla. 

För framtagning av klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för 
klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 6,5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.  

4.3 Förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 
klimatanpassning 

Klimatövervakning baserad på observationsdata från markstationer är grunden för kunskap om 
klimatet. Den ger möjlighet att följa klimatförändringarna och skapa underlag för 
klimatanpassning. Markobservationsdata behövs även för att verifiera satellitdata och 
klimatmodeller. För att kunna övervaka klimatet förvaltar SMHI databaser med långa mätserier 
med meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska observationer. Äldre observationer, som 
idag enbart finns i pappersform, behöver digitaliseras för att bli tillgängliga för analyser.  

Historiska observationer behöver kvalitetssäkras vilket utöver rättningar av rena felaktigheter 
och interpolering av saknade data även omfattar korrektion av skillnader som kan uppstå då man 
byter mätmetod eller flyttar mätplatsen. De senaste åren har utvecklingen internationellt inom 
detta område gjort stora framsteg och med hjälp av nya metoder kan SMHI öka kvaliteten på 
Sveriges historiska observationsdata för att ännu bättre kunna förstå de pågående 
klimatförändringarna.  

SMHI tar fram och uppdaterar årligen ett antal klimatindikatorer för klimatövervakning. 
Indikatorerna används för att visa förändringar och på ett enkelt sätt göra komplexa fenomen 
tydliga, t.ex. års-, säsongs- eller månadsvärden av olika mätningar. Satellitdata har samlats in 
sedan slutet på 1970-talet. Dessa serier är nu så långa att de går att använda för 
klimatövervakning. Detta ger möjlighet att öka upplösningen i klimatindikatorerna i tid och rum 
samt utveckla klimatindikatorer för nya parametrar som efterfrågas av samhället. SMHI föreslår 
att man med hjälp av långa tidserier och kvalitetssäkrade data tar fram klimatindikatorer 
baserade på både mark- och satellitobservationer, framförallt med avseende på extremväder. 
Klimatindikatorer framtagna med satellitdata är särskilt riktade till klimatanpassning av 
jordbruk- och energisektorer.  

Sammanfattningsvis föreslår SMHI följande aktiviteter för förbättrad och utökad 
klimatövervakning: 

• Digitalisering av historiska observationsserier. 

• Metodutveckling för kvalitetssäkring av klimatdata. 

• Utveckling av klimatindikatorer baserade både på mark- och satellitobservationer för att 
beskriva klimatförändringarna. 

För arbete med förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 
klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 8 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
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4.4 Nationellt meteorologiskt referensdataset 
För att kunna övervaka klimatet förvaltar SMHI databaser med långa mätserier med 
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska observationer. En nackdel med observationer 
från markstationer är att de endast har data för den punkt där stationen är placerad och den 
tidpunkt som observationen är gjord. Genom bearbetning kan mellanrummen mellan 
observationer fyllas ut och ett referensdataset produceras som har värden för punkter jämnt 
spridda över landet och tidssteg jämnt fördelade över dygnet. Det är den bästa möjliga tekniken 
för att bedöma klimatets utveckling utan att installera fler mätstationer.  

Denna typ av referensdataset ger en mer heltäckande överblick av klimatet i landet och 
underlättar analyser som behövs för klimatanpassning och till exempel projektering av ny 
förnyelsebar energiproduktion för samhällets energiomställning. Ett referensdataset är också 
nödvändigt vid kalibrering av klimatprojektioner, så kallad biasjustering. 

SMHI har under 2021–2022 utvecklat grunden för ett nationellt referensdataset för tidsperioden 
1961–2018. Nu bör detta dataset förlängas både med de senaste åren och längre tillbaka i tiden 
samt kompletteras med fler meteorologiska parametrar för att ytterligare öka nyttan inom fler 
samhällssektorer. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Implementera en operationell uppdatering av referensdatasetet i nära realtid och 
komplettera med åren efter 2018. 

År 2025 

• Komplettera datasetet med fler meteorologiska parametrar. 

År 2026 

• Förlänga datasetet längre tillbaka i tiden, till 1945. 

För utveckling och förlängning av ett nationellt meteorologiskt referensdataset föreslås att 
SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.5 Metodutveckling för snabbare tillgång till aktuell 
klimatinformation 

SMHIs klimatscenariotjänst spelar en viktig roll för klimatanpassningsaktiviteter i Sverige.  
Klimatscenariotjänsten behöver uppdateras snabbare och tillhandahålla mer detaljerad 
information för att möta användarnas behov. För bästa möjliga och mer aktuell 
klimatinformation, behövs framförallt en utveckling av nya arbetssätt för snabbare 
klimatinformation som tar hänsyn till den senaste utvecklingen inom klimatpolitik, teknik och 
klimatforskning. Detta ger möjlighet att snabbt kunna bedöma potentiella effekter av t.ex. 
utsläppsbegränsningar och kollagringstekniker samt att använda aktuella utvecklingar inom AI. 
Målet är att etablera snabbare vägar till aktuell kunskap, genom optimalt nyttjande av globala 
och regionala klimatmodeller, i kombination med statistiska metoder och 
maskininlärningsmetoder. Inledningsvis behövs en behovsinventering för att göra 
metodutvecklingen effektiv och ändamålsenlig. 
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SMHI föreslår följande aktiviteter:  

År 2024 

• Diskussioner och workshops för att diskutera olika krav och önskemål. Baserat på detta 
tas möjliga vägar till framtida klimatinformation fram. Resultat: målbild för framtidens 
tjänst. 

År 2025–2026 

• Utveckling av metodik, beräkningar, simuleringar, tester och dataproduktion. 
Resultat/leverans: metodik för kommande klimattjänster redo att användas när nya data 
tillgängliggöras globalt. 

För utveckling av metodik för att kunna leverera snabbare klimatinformation för 
anpassning föreslås att SMHI tillförs 1.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.  

4.6 Utökat planerings- och kunskapsunderlag för framtida 
havsnivåer  

Navet för SMHIs arbete med framtida havsnivåer är den expertgrupp för stigande havsnivåer 
som bildades inom myndigheten 2018. Gruppen bevakar och bidrar fortlöpande till det aktuella 
kunskapsläget på området. 

Information om dagens och framtidens extremnivåer bör beaktas i samhällsplaneringen enligt 
myndigheters vägledningar kring klimatrelaterade risker. I olika sammanhang krävs underlag 
om mer vanligt förekommande händelser, såväl som händelser med en mycket låg sannolikhet 
för att inträffa, både på regional och på lokal nivå.  

Praxis saknas idag för att på ett vetenskapligt robust sätt ta fram delar av denna information. 
SMHI har också konstaterat att det finns en efterfrågan om att underlag tas fram och 
tillhandahålls nationellt. Nyligen lanserade SMHI en visningstjänst för beräknade extremnivåer 
för ett 20-tal platser längs kusten där det finns längre tidsserier av vattenståndsmätningar.  

För att ta fram fler extremnivåer (exempelvis kommunvis och för mer osannolika händelser) 
skulle ett mycket större arbete med fördjupade studier behöva utföras. Initialt bör regionala 
samvariationer av vattenstånd längs kusten kartläggas. Kartläggningen förväntas möjliggöra 
beräkning av extremnivåer för fler kustkommuner än idag. Detta resultat kan sedan byggas 
vidare på i syfte att undersöka möjligheten att ta fram högvattenhändelser med mycket låg 
sannolikhet på regional eller lokal nivå. Kunskap som också skulle kunna leda till upprättandet 
av en nationell vetenskaplig bästa praxis för hantering av väderextremer i planering. 

Som en hjälp för att kvantifiera inverkan av olika osäkerheter vid skattning av risken för 
översvämningar i framtiden har SMHI påbörjat arbetet med att bygga och tillgängliggöra en 
simulator. Denna kombinerar högvattenhändelser med framtida medelvattenstånd i ett 
gemensamt sannolikhetsramverk. På sikt är förhoppningen att simuleringar kommer att kunna 
göras för alla Sveriges kustkommuner. 

Arbetet med att möta användarnas behov av tillförlitligt planeringsunderlag för framtida 
medelvattenstånd och högvattenhändelser pågår, men mycket kvarstår innan heltäckande 
information framtagen med en vetenskapligt robust metodik går att tillgängliggöra. Fortsatt 
utvecklingsarbete krävs därför för att undersöka möjligheten att ta fram de underlag som 
behöver beaktas i samhällsplaneringen. 
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SMHI föreslår följande:  

• Expertgruppen fortsätter arbetet för att på ett pedagogiskt sätt bidra med den senaste 
kunskapen inom området. 

• Regionala samvariationer av vattenstånd längs Sveriges kust kartläggs för att man på så 
sätt ska kunna beräkna extremnivåer för vattenstånd för fler kustkommuner.  

• Maskinlärningsmetoder och numerisk modellering utvecklas för att undersöka 
möjligheterna att ta fram högvattenhändelser med mycket låg sannolikhet baserat på 
ovanstående resultat. Detta kan bli en bas för upprättandet av en nationell vetenskaplig 
praxis kring väderextremer i planering. 

• En simulator för kvantifiering av olika osäkerheter vid skattning av risken för 
översvämningar i framtiden implementeras för samtliga svenska kustkommuner.  

För framtagning, visualisering och kommunikation av vetenskapligt robust 
beslutsunderlag om framtida havsnivåer, föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr år 2024, 4 
mnkr år 2025 och 3 mnkr år 2026. 

4.7 Säkrare beslutsunderlag för klimatextremer 
Klimatförändringen innebär att extremhändelser som värmeböljor, skyfall och torka kan bli 
vanligare och mer intensiva. Genom bättre beskrivningar av framtidens extremhändelser och 
deras återkomsttider kan klimatinformationen möjliggöra bättre precision för 
klimatanpassningsåtgärder i Sverige. 
  

SMHI vill med hjälp av kvantifieringsmetodik utvärdera extremhändelser (t.ex. torka, 
temperaturextremer, köldknäppar, värmeböljor, brandrisk). Metoden kommer att användas för 
beräkning av extremvärden och osäkerhetsmarginaler för den historiska perioden och framtida 
scenarier. Arbetet ska förfina metoden och beskriva detta vetenskapligt samt leverera 
användaranpassad information om extremväder till SMHIs kunskapsbank och 
klimatscenariotjänst. 

SMHI ser följande behov: 

År 2024 

• Använda kvantifiering till att studera förändring av extremvärden och frekvensen av 
extrema händelser i framtiden. Undersöka osäkerheten i samband med kvantifiering av 
extremer. 

År 2025-2026 

• Utveckla klimatscenariotjänsten och förbättra kunskapsunderlaget om extremer, för 
bättre beslutsstöd inom klimatanpassning. 

För utveckling av kunskap om extremer och information för klimatanpassning föreslås att 
SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.8 Underlag för bättre planering för översvämning 
Redan idag är samhället sårbart för kraftigt regn, både under kortare (skyfall) och längre 
tidsperioder. Samtidigt förväntas den globala uppvärmningen leda till allt mer intensiva och 
extrema regn. Detta leder i sin tur till ökad risk för översvämning, inte minst i städer men även i 
andra skyfallskänsliga områden. Det finns ett tydligt behov av bättre kunskap, data, modeller, 
information och beredskap inom detta område för att kunna anpassa samhället; särskilt städer 
och infrastruktur. 
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SMHI har en central roll i att ta fram beslutsunderlag för nuvarande och framtida skyfallsklimat 
samt dess konsekvenser för samhället. För att ta fram detta beslutsunderlag behövs utveckling 
av nationella högupplösta data, som samlar olika former av nederbördsobservationer samt 
modeller som beskriver översvämningsrisk vid skyfall. 

De framtagna verktygen och produkterna är användbara för ett antal externa aktörer som 
hanterar skyfallseffekter och klimatanpassning, t.ex. städer och kommuner, VA-organisationer 
(inkl. Svenskt Vatten), försäkringsbolag, räddningstjänst, länsstyrelser, andra myndigheter och 
även allmänheten. Användningsområdena inkluderar både beslutsstöd i samband med inträffade 
händelser och långsiktigt planeringsunderlag. För SMHIs egen del kommer utvecklingen att 
stödja klimatmodellering såväl som prognos- och varningstjänst. 

SMHI ser följande behov: 

• Förstudie som innefattar behovsdialog med målgrupper inom översvämningsplanering. 

• Framtagning av prototyp, kvalitetskontroll, användartester, pre-operationalisering, 
visualisering och utvärdering av nederbördsobservationer baserade på AI. 

• Lansering och kommunikation av nationellt system för optimerade 
nederbördsobservationer baserade på AI. 

• Utredning och vidareutveckling av metodik, framtagning av nationella klimatscenarier 
för översvämning, pilotstudier och användartester för beskrivning av översvämningsytor 
vid skyfallsliknande regn. 

• Lansering och kommunikation av översvämningsscenarierna samt fördjupat material för 
klimatanpassning. 

För framtagning av underlag för bättre planering för översvämning föreslås att SMHI 
tillförs 3.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.9 Säkrare beslutsunderlag för klimateffekter på havsmiljön 
De globala klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka havet och kusten och dess 
marina ekosystem samt tillrinningen av vatten och näringsämnen från land. Samtidigt påverkas 
våra hav och kuster av övergödning, sjöfart, havsbaserad vindkraft, fiske och användning av 
kustområden för hamnar, turism och rekreation, m.m. Till detta kommer också behov att 
säkerställa den marina biologiska mångfalden. För att uppnå målen inom Agenda 2030 samt 
nationella miljömål och därmed skydda och bevara det som i många fall representerar 
oersättliga värden, är det därför avgörande att ha en hållbar och effektiv ekosystembaserad 
förvaltning av våra havsresurser. 
  
SMHI har i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer identifierat tydliga behov av 
bättre underlag kring framtida salthalter i Östersjön, försurning i havet, säkerställandet av 
biodiversitet, havets och kustzonens roll som kolsänka samt kumulativa effekter från 
havsbaserad vindkraft. 
  
Östersjön är ett bräckt innanhav där ekosystemen har anpassat sig till rådande 
salthaltsförhållanden och är känsliga för förändringar i både salthalt och temperatur. Det finns 
stora osäkerheter i framtidsscenarierna, framför allt i tillrinningen från land men också avseende 
de intermittenta inflödena av tungt, salt och syrerikt vatten genom sundsområdet mellan Sverige 
och Danmark. Detta har hittills gjort det svårt att dra några säkra slutsatser kring framtida 
förändringar i salthalt i kustzon och hav och effekterna av klimatförändringarna på de marina 
ekosystemen. 
 
Det finns ett ökat intresse från olika aktörer att förstå hur klimatförändringar kommer att 
påverka kustzonen. Både i form av mer långsamma förlopp som till exempel eventuell syrebrist 
och förändrad biodiversitet som både hänger samman med de långsammare förloppen men 
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också med extremer som marina värmeböljor, extrema havsnivåer och ovanliga isförhållanden. 
Beroende på frågeställning kommer såväl mycket högupplösta tredimensionella 
cirkulationsmodeller som SMHIs förvaltningsmodell för kustzonen som täcker hela Sveriges 
kust användas. Strömmarnas påverkan på kopplingen mellan ekologiska habitat i olika 
havsområden, kallad konnektivitet, kommer att studeras. 
  

Kolbalansen och havsförsurningen är av stor betydelse för det marina ekosystemet. Skärgårdar 
kan fungera som ett filter, dvs sänkor, för näringsämnen som kommer från land och begränsa 
belastningen på det öppna havet. Studier visar att enskilda fjordar kan fungera som filter även 
för kolföreningar, men huruvida detta gäller för kustzonen som helhet är i dagsläget oklart. En 
sådan effekt kan vara betydelsefull för havets roll i klimatsystemet och utvecklingen av 
koldioxidkoncentrationer i atmosfären. SMHI kommer under 2023 slutföra implementeringen 
av karbonatsystemet i sin havsmodell vilket möjliggör att klimatindikatorer för försurning kan 
läggas till i klimatscenariotjänsten då klimatscenarier för de nya globala klimatprojektionerna 
tas fram. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

• Vidareutveckling av oceanografiska modeller för att kunna modellera konnektivitet, 
försurning och kolsänkor, förbättra inflödesdynamiken till Östersjön, koppla ocean- och 
atmosfärsmodeller samt påbörja nedskalningen av nya globala klimatprojektioner 
(CMIP6). 

• Utredning av kolbalansen i kustzonen för att kvantifiera kustzonens betydelse som 
kolsänka och hur den påverkas av åtgärder mot övergödning samt klimatförändringar. 

• Fortsättning av arbetet med att utöka SMHIs klimatscenariotjänst med information om 
t.ex. försurning, marina värmeböljor och köldknäppar. 

• Förfining, anpassning och utökning av informationsinsatserna för de olika målgrupper 
som SMHI vänder sig till. 

 För framtagning av säkrare beslutsunderlag avseende klimateffekter på havsmiljön i 
kustzonen och havet föreslås att SMHI tillförs 7.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.10 Klimatindikatorer för havsmiljön 
Klimatet på jorden förändras och påverkar miljön med stora konsekvenser för samhället. För att 
förstå hur havsmiljön påverkas är det nödvändigt att följa klimatförändringarna i havet. 
Klimatindikatorer för havsmiljön kan åskådliggöra utvecklingen historiskt och visa möjliga 
framtida scenarier. Genom att utveckla klimatindikatorer för havsmiljön kan SMHI visa vilka 
effekter förändringarna får för samhället, vilken beredskap som behövs och vilka möjliga 
anpassningar som samhället behöver ta beslut om. 

SMHI har tagit fram klimatindikatorer till klimatscenariotjänsten. För att ge en bättre 
helhetsbild av hur havsmiljön förändras på grund av klimatförändringar föreslår SMHI 
utveckling av befintliga indikatorer och framtagning av nya klimatindikatorer för havsmiljön. I 
detta ingår att ta fram indikatorer för biologisk mångfald i havet. Biologisk mångfald är utpekad 
av regeringen som viktig, inte minst efter FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 
15, och Sverige sätter upp ambitiösa mål. Den biologiska mångfalden bidrar till naturens 
förmåga att hantera förändring och är en fråga om både överlevnad och välfärd. Samhällets 
beredskap för förändringar orsakade av påverkan på den biologiska mångfalden behöver 
tydliggöras och mer klimatinformation krävs för att ta rätt beslut om klimatanpassning. 
Klimatindikatorerna i SMHIs förslag kan användas för ökad samhällsnytta genom ökad tillgång 
på klimatinformation som kommer att ligga till grund för beslutsfattare på länsstyrelser, regions- 
och kommunnivå samt för andra myndigheter. 
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SMHIs förslag på klimatindikatorer i havsmiljön är:  

• Fysik och kemi: salthalt, temperatur, marina värmeböljor, näringsämnen, syre vid 
botten, pH och brunifiering. 

• Marinbiologi: biodiversitet som mått på biologisk mångfald, storlek på potentiella 
reproduktionsområden för torsk, kvävefixering och algutbredning.  

Dessa klimatindikatorer har stor potential att i kombination med annan information fungera som 
underlag vid olika typer av klimatanpassning. Dels kan risker, kopplade till exempelvis minskad 
biologisk mångfald och ökat antal marina värmeböljor, upptäckas tidigare och dels kan valet 
mellan olika klimatanpassningsåtgärder förenklas. Vissa indikatorer ger samtidigt en bättre bild 
av vilka åtgärder för utsläppsminskning som är lämpliga utifrån ett havsmiljöperspektiv. 
Exempel på vad projektet kan resultera i listas nedan: 

• Underlag för att kunna bedöma vilka förändringar i havsmiljön som orsakas av 
klimatförändringen eller andra påverkansfaktorer. 

• Underlag om trender för biologisk mångfald i havet, baserade på analyser av befintliga 
data och utnyttjad kunskap från samarbetsprojekt. 

• Underlag om förutsättningarna för havsekosystemen att ta upp koldioxid från 
atmosfären (blue carbon). 

• Underlag för vattenbruk (produktion av djur och växter i vatten för mänsklig 
konsumtion). 

• Underlag för bedömning av potential för utsläppsminskning och risk för övergödning 
genom vattenbruk. 

• Underlag för identifiering av marina klimatrefugier (områden som inte påverkas lika 
mycket av klimatförändringen och som därför kan nyttjas för att bevara arter som kräver 
särskilda miljöer).  

För framtagande av klimatindikatorer för havsmiljön föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr år 
2024, 2.5 mnkr år 2025 och 2.5 mnkr år 2026. 

4.11 Hydrologiska modelldata som stöd för havsmiljömodellering 
Avrinning från land av sötvatten och allt det för med sig påverkar havsmiljön i kustzonen och 
havet. Därför behöver den regionala havsmodellen över Östersjön och Nordsjön information om 
tillflöde av sötvatten, näringsämnen och kol från floderna som rinner ut i dessa havsområden 
både historiskt och i framtiden. SMHIs hydrologiska modell behöver anpassas och optimeras 
efter havsmodellernas behov, för att dessa ska kunna köra den senaste generationens 
klimatscenarier från CMIP6, som skalas ned under 2023. Bra hydrologiska data är essentiella 
för att kunna minska de osäkerheter om klimateffekternas påverkan på havsmiljö och marina 
ekosystem som finns idag, t.ex. framtida förändringar i Östersjöns salthalt samt hur åtgärder mot 
övergödning på land påverkar havsmiljön i ett förändrat klimat. 
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SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Bearbetning av indata och observationsdata för närsalter inkl. karbonatsystemet. 

• Utveckling av karbonatsystemet i den hydrologiska modellen. 

• Kalibrering av näringsämnen. 

År 2025  

• Bidra till biasjustering av nederbörd och temperatur för CMIP6. 

• Anpassning av hydrologiska data till havsmodellen och test av resultat. 

• Vidareutveckling av hydrologiska modellen inklusive kalibrering av karbonatsystemet. 

År 2026 

• CMIP6 klimatkörningar med uppdaterade modellen. 

• Kvalitetssäkring av modellen och resultatutvärdering. 

För framtagning av säkrare hydrologiska data som stöd för havsmiljömodellering föreslås 
att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.12 Underlag för klimatanpassning av svenska städer till värme 

Den globala uppvärmningen innebär redan att sannolikheten för värmeböljor har ökat i Sverige. 
De stigande temperaturerna är en utmaning för urbana områden, särskilt där bebyggelsen skapar 
så kallade värmeöar i tätbefolkade områden. Effekterna av den varma rekordsommaren 2018 har 
visat svenska städers behov av effektiv hantering av höga temperaturer. 
  

För att öka svenska aktörers förmåga att anpassa byggnader och offentliga ytor behövs en bättre 
kapacitet att simulera och visualisera stadsplanering och klimatförändringars effekt på 
värmestress. SMHI har via högupplösta simuleringar och mätningar kapacitet att möta behoven 
av ny detaljkunskap om hur värme skapas och utvecklas i stadsmiljöer. Det finns också ett 
behov av att paketera och presentera resultat som kan göra det möjligt för stadsplanerare och 
andra användare att förstå hur olika möjliga anpassningsåtgärder påverkar värmeutvecklingen i 
komplexa stadsmiljöer. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Utveckling och utvärdering av metoden för att ta fram högupplösta data för 
mikrometeorologi och klimat som beskriver de svenska stadsförhållandena med hög 
detaljrikedom och förbättrad noggrannhet. Metoden kommer att integrera en dynamisk 
nedskalningsteknik och ett utökat nätverk av väderobservationer i stadsmiljö. 

År 2025 

• Produktion av högupplöst klimatdata i städer med fokus på värmestressrelaterade 
faktorer. 

År 2026 

• Fortsatt produktion av högupplöst stadsklimatdata och paketering av utvalda 
indikatorer. 
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För att producera användaranpassade data och information som kan hjälpa svenska 
kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor föreslås att SMHI 
tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.13 Beräkningssystem för lågflöden och torka 
Vatten är en avgörande resurs för samhället och för allt liv på jorden: som dricksvatten, inom 
jordbruk, vattenkraft, transport, fiske, sjukvård, ekosystem, rekreation och en mängd andra 
områden. Med brist på vatten får vi lätt problem, vilket blev uppenbart i Sverige sommaren 
2018. Klimatförändringen väntas leda till mer långvarig, intensiv och frekvent torka (låga flöden 
och låg markfuktighet) i t.ex. södra Sverige. En viktig pusselbit, som SMHI kan bidra med, för 
att hantera denna utmaning är att bättre förstå och förutse vattenbrist och torka med hjälp av 
förfinade hydrologiska beräkningsmodeller och mätningar. SMHI bistår redan samhället med 
information om torka på flera sätt, t.ex. genom stöd till långtidsplanering 
(klimatscenariotjänsten), taktisk och operativ planering (prognos- och varningstjänsten Risk för 
vattenbrist) och genom att öka förståelsen för vad som skett eller skulle ske om vi agerar 
annorlunda (med hjälp av mätningar, scenarier och rapporter). En bättre beskrivning av torka i 
beräkningssystemen ger i förlängningen högre kvalitet i alla dessa tjänster, vilket i sin tur kan 
bidra till en mer hållbar, klimatanpassad och rättvis användning av vattenresurserna. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Analysera och utvärdera SMHIs hydrologiska modeller i torra regioner och perioder för 
att identifiera vilka hydrologiska processer som behöver beskrivas bättre för att fånga 
lågflöden och låg markfuktighet. Utveckla metodik för att beskriva och ta hänsyn till 
osäkerheter i mätningar av låga flöden. 

År 2025 

• Implementera och utvärdera alternativa sätt att beskriva hydrologiska processer för 
att fånga låga flöden bättre och studera i vilken grad de kan appliceras i både torra och 
blöta situationer. Det kan t.ex. röra sig om beskrivning av jordar, avdunstning, 
vattenuttag eller flödesvägar i kalkrika områden. För att kunna utforska och utvärdera 
det som ännu ligger i framtiden kommer SMHI studera hur processbeskrivningarna 
fungerar i områden som redan idag har ett torrare klimat än Sverige. 

År 2026 

• Fortsatt implementation av förbättrade processbeskrivningar samt färdigställande av nya 
modellversioner så att de kan appliceras inom SMHIs tjänster. 

För framtagning av underlag för att förbättra SMHIs beräkningssystem för lågflöden och 
torka föreslås att SMHI tillförs 1 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.14 Förbättrade observationssystem och översvämningsmodeller 
som stöd för klimatanpassning 

Klimatförändringen förväntas medföra ökande mängd nederbörd i Sverige och det är troligt att 
översvämningar till följd av kraftiga skyfall eller ihållande regn och snösmältning blir vanligare 
i framtiden. För att upprätthålla en hög kvalitet både i prognos- och varningstjänst och i 
underlag för dimensionering och planering finns ett stort behov att utveckla det hydrologiska 
observationssystemet. Inom det nuvarande systemet används delvis föråldrad metodik med 
potentiellt stora osäkerheter i skattningen av extremflöden vilket kan ha stor påverkan på de 
befintliga dataunderlagen för klimatanpassning och varningstjänst. Ett relativt litet antal 



SMHI Budgetunderlag 2024–2026 
 

43 
 

mätstationer gör också systemet känsligt för påverkan i vattendragsnätverket av förändrad 
markanvändning, utrivningar av gamla dammar och andra miljöåtgärder.  

Ny metodik baserat på drönarteknik och modellering gör det möjligt att snabbt etablera 
kompletterande mätstationer och minska osäkerheten i de befintliga. Metodiken kan förfinas 
med nya sensorer och satellitdata. Den kan användas för att förbättra observationssystemet som 
helhet med avseende på olika behov i form av övervakning, varning och klimatforskning samt 
specifikt för att förbättra de översvämningsmodeller som används av varningstjänsten. Vidare 
behövs en analys av hur osäkerheterna i observationerna fortplantas till olika dataunderlag – till 
exempel statistik på återkomsttid för olika flöden och översvämningsnivåer.  

Ett förbättrat hydrologiskt observationssystem är av stor betydelse för kvaliteten i SMHIs 
hydrologiska varningstjänst och som underlag till olika samhällsaktörer för planering och 
respons vid akuta händelser. Förbättrad information om vattentillgången för dricksvatten, 
biologisk mångfald och kraftproduktion är därför av stort intresse för framtiden. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Utveckla en robust implementering av den drönarbaserade metodiken för att uppskatta 
och reducera osäkerheten i vattenföringsdata med hjälp av hydrauliska modeller. 
Utvärdera metodiken på ett urval av SMHIs flödesstationer. Utvärdera vilken effekt 
osäkerhet i historiska data har på kalibrering av vattenföringsmodeller och 
flödesstatistik (återkomsttider). 

År 2025 

• Tillämpa metodiken med drönarmätningar på stationer som är viktiga för 
klimatövervakning och förvarning och som riskerar att påverkas av utrivning av 
dammar eller andra åtgärder. Utföra modellexperiment för att utvärdera effekten på 
varningstjänst och klimatanpassningsunderlag om dessa stationer skulle försvinna. 

År 2026 

• Implementera det nya kompletterande observationssystemet inom ramen för existerande 
infrastruktur på SMHI. Utveckla av de hydrologiska observationsprodukterna 
tillsammans med externa och interna användare. 

För framtagning av förbättrade observationssystem och översvämningsmodeller som stöd 
för klimatanpassning och varningstjänst föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för 
perioden 2024 till 2026. 

4.15 Metodik för framtagning av data om framtida extremhändelser  

Kunskap om extrema väder- och vattenhändelser med snabba förlopp är högst relevanta för att 
kunna anpassa samhället till klimatförändringen - speciellt i urbana miljöer och andra skyfalls- 
och översvämningskänsliga områden. 
  
För att ta fram det nödvändiga kunskapsunderlaget behöver två kompletterande metoder 
utvecklas och användas. Kvantifieringsmetoden beskrivs ovan i avsnitt 4.7 Säkrare 
beslutsunderlag för klimatextremer. Den andra metoden bygger på regionala och lokala 
modeller där ett mervärde skapas genom att belysa framtida extrema 
väderhändelser tillsammans med deras riskpotential på lokal, regional och nationell nivå. 
  
SMHIs nya regionala klimatmodell kan beskriva dessa händelser betydligt bättre än tidigare 
modeller genom en hög detaljgrad (”upplösning”). Den nya modellen kräver dock stor 
beräkningskapacitet och datalagring - resurser som är begränsade. Genom att använda 
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resurserna på ett mer effektivt sätt kan klimatscenarierna för Sverige bli mer kompletta och 
ändamålsenliga. 
 

SMHI vill ta fram metodik för att fokusera klimatmodellens användning på just extrema 
förhållanden, med målet att ta fram kvantitativ information om framtida extrema händelser och 
deras riskpotential. Detta görs genom urval av ett stort antal extrema väderhändelser och 
systematisk simulering av enbart dessa. Då skapas ett rikt statistiskt material om framtida 
extremer med stor lokal detaljrikedom, vilket möjliggör riskbedömningar lokalt. Metoden skulle 
ge en markant ökad precision gällande extremhändelser hos existerande klimatmodeller, till en 
begränsad kostnad. 

SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Utveckling av metodik för att identifiera avtryck av extrema vädersituationer i globala 
klimatmodeller med potential för allvarlig lokal påverkan. 

 År 2025 

• Uppsättning och utvärdering av modellsystem för lokal nedskalning av utvalda 
perioder. Automatisering av processkedjan från identifiering av avtryck, via 
klimatmodellkörningar, till analyserbar information. 

 År 2026 

• Förfining av processkedjan och utvidgning till fler extremer.  

För att utveckla en ny metodik för beräkning av extrema väder- och vattenhändelser för framtida 
klimat föreslås att SMHI tillförs 2,5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.  

4.16 Klimatindikatorer för isförhållanden på sjöar och vattendrag 
Isförhållandena på sjöar och vattendrag påverkas starkt av den pågående klimatförändringen. 
Ökande lufttemperaturer leder till senare isläggning, långsammare istillväxt och tidigare 
islossning. Ökande nederbörd och avrinning under höst och vinter kan bidra till en ökande risk 
för isproppar i samband med isläggningen på strömmande vatten, samtidigt som den generellt 
minskande isbildningen troligtvis minskar risken för isproppar i samband med islossningen.  

SMHI har kunskap, dataunderlag och modellverktyg för att i samråd med till exempel 
Issäkerhetsrådet och MSB utveckla relevanta klimatindikatorer, prognoser och dataunderlag 
med avseende på isförhållandena på sjöar och vattendrag.  

Klimatindikatorer och prognoser för isförhållanden på sjöar och vattendrag är av stort intresse 
för bland andra vattenkraftsproducenter. De skulle kunna bidra till samhällets beredskap för 
översvämningar och produktionsstörningar och is-relaterade drunkningsolyckor. 
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SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Sammanställning av data- och modellunderlag från SMHI (isobservationer, modeller för 
vattenföring, vattentemperatur, isläggning/islossning, istillväxt och översvämning), EUs 
klimattjänst Copernicus (satellitbaserad kartläggning av isutbredning på sjöar och 
vattendrag), MSB (information om ispropps-relaterade olyckor) samt upprättande av 
preliminära produktionskedjor för databearbetning, prognos- och klimatindikatorer. 

År 2025 

• Vidareutveckling av produktionskedjor för databearbetning, prognos- och 
klimatindikatorer samt framtagande av preliminära webtjänster. 

År 2026 

• Framtagande av operationell produktion och publikation av klimatindikatorer och 
prognoser via SMHIs webbsidor. 

För framtagning av klimatindikatorer och prognoser för isförhållanden på sjöar och 
vattendrag föreslås att SMHI tillförs 1 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 

4.17 Hydrologiska långtidsprognoser för bättre beredskap mot 
klimatförändringar 

För lite eller för mycket vatten i form av torka respektive översvämningar får allvarliga 
konsekvenser för det svenska samhället. Vattenberoende sektorer som vattenkraftsindustrin, 
vattenförsörjning och jordbruk är beroende av beslutsunderlag för planering och förvaltning av 
vattenresurser. 

Tillgången på vatten vid en viss tidpunkt och plats är dock starkt beroende av vädret som har 
inträffat under de senaste veckorna och månaderna. Till exempel kan en vinter med lite 
nederbörd leda till vattenbrist inom flera sektorer under efterföljande sommar och höst, vilket i 
sin tur kan påverka elproduktionen negativt under vintern efter. De pågående 
klimatförändringarna leder till förändrande säsongsmönster och mer extremt väder, vilket ställer 
nya krav på hushållning med vattenresurser på ett hållbart och tillförlitligt sätt. 

För att bidra till ett bättre beslutsunderlag för vattenförvaltning arbetar SMHI med olika former 
av långtidsprognoser, som hjälper till att bedöma vattentillgången för de kommande månaderna. 
Lovande resultat inklusive förbättrade nederbördsprognoser och mer exakta vattennivåer har 
uppnåtts med hjälp av olika avancerade metoder – som artificiell intelligens tillämpad på såväl 
observationer som meteorologiska och hydrologiska modeller. 

SMHIs hydrologiska modeller kan beskriva ytvatten, men de är även kopplade till 
grundvattenmodeller i samarbete med SGU. Prognoserna förväntas avsevärt minska risker och 
kostnader för det svenska samhället genom att de utgör underlag för välgrundade planerings- 
och förvaltningsbeslut för vattenresurser baserat på de senaste vetenskapliga metoderna. 
Sammantaget kommer dessa förutsägelser att hjälpa det svenska samhället att bättre anpassa sig 
till effekterna av klimatförändringarna. 
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SMHI föreslår följande aktiviteter: 

År 2024 

• Utvärdera prognoskvalitet, särskilt för extrema händelser som torka och 
översvämningar. Utvärdera gränserna för förutsägbarhet av nederbörd.  Testa och 
utvärdera olika metoder för prognoser och prototyper för visualisering av dessa. Testa 
och utvärdera alternativ för kommunikation med användare. 

År 2025 

• Vidareutveckling av metoder samt operationalisering av prognoser och utveckling av en 
webbtjänst för att visa resultat. 

År 2026 

• Utveckling av en gemensam modell som kombinerar prognoser baserade på 
observationer och olika modelleringsmetoder för att ge den mest tillförlitliga versionen 
med tillhörande osäkerheter. 

För att fortsätta utvecklingen och operationaliseringen av en långsiktig prognosmetod, 
som kommer att fungera som ett avgörande beslutsstödsverktyg för en hållbar och 
tillförlitlig vattenresursförvaltning föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 
2024-2026. 

4.18 Ökad kunskap om klimateffekter i Arktis 

När kommer den arktiska havsisen att vara helt borta på sommaren? Hur påverkar det den 
atmosfäriska cirkulationen och Sveriges klimat? Vilka effekter har den pågående 
klimatförändringen i Arktis på ekosystemen och havscirkulationen? För att besvara dessa frågor 
behövs fortsatt insamling av observationer och vidareutveckling av både globala och regionala 
klimatmodeller. Det finns också ett stort behov av att studera hur förändringarna i de fysiska, 
kemiska och biologiska systemen påverkar samhällets olika sektorer i den arktiska regionen, 
inte minst hur redan utsatta ursprungsbefolkningar påverkas. 

SMHI föreslår följande arbete: 

År 2024: 

• Analys av SMHIs ensemble av globala modellsimuleringar för att öka förståelsen för 
klimatförändringar i Arktis och dess effekter på det storskaliga klimatet inom olika 
klimatscenarion. Framtagande av högupplöst klimatinformation med en regional 
modell. 

År 2025: 

• Kartläggning av lämpliga områden för framtida marina skyddsområden i Arktis baserat 
på högupplöst klimatinformation. Framtagande av hydrologiska klimatindikatorer 
inklusive tillrinning till Arktiska haven, baserat på stationsdata, satellitobservationer 
och modeller. 

År 2026: 

• Lansering av digital klimatatlas med detaljerad information om arktiska 
klimatindikatorer och risken för snabba förändringar och tippningspunkter under olika 
framtida utsläppsvägar och uppvärmningsnivåer. Kunskaps- och dataunderlag för 
planering av marina skyddsområden i Arktis. Hydrologiska klimatindikatorer inklusive 
långtidsprognoser som del av WMO Arctic Regional Climate Network. 
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För att ta fram planeringsunderlag för marina skyddsområden i Arktis och öka 
kunskapen om såväl effekterna av klimatförändringen i Arktis som effekten av 
förändringar i Arktis på det storskaliga klimatet föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr per år 
under perioden 2024–2026.  

4.19  Kompletterande enkel klimatmodell för värdering av ändrade 
utsläpp 

För att studera klimatutveckling används scenarier som beskriver hur olika utsläpp av 
växthusgaser och andra åtgärder påverkar klimatet. Dessa scenarier behöver kontinuerligt 
uppdateras för att inkludera nya resultat från klimatförhandlingar eller uppdaterade antaganden 
om teknik- eller befolkningsutveckling. SMHIs klimatmodeller har hittills använt drivdata från 
internationella samarbetsprojekt som IPCC eller CMIP. I dagsläget saknas möjlighet att enkelt 
kunna aktualisera drivdata med nya utsläppsbanor, som följd av politiska beslut, nya avtal eller 
andra omfattande förändringar med potentiell inverkan på Sveriges klimat. Det gör att SMHI 
idag saknar förmåga att snabbt kunna svara upp mot nationella behov av att utreda 
klimateffekter av framtida utsläppsminskningar. Med en kompletterande enkel klimatmodell 
(SCM - Simple Climate Model) skulle SMHI snabbt kunna svara på frågor om hur stor 
klimateffekt som kan förväntas av ändrade globala, regionala eller sektoriella utsläpp. Utöver 
det skulle en SCM kunna transformera nya utsläppsscenarier till drivdata för avancerade 
klimatmodeller för att ta fram detaljerad regional klimatinformation. 

Klimatinformation från SMHIs klimatmodeller drivna av de nya utsläppsscenarierna skulle 
utgöra ett viktigt underlag för samhällets klimatanpassningsarbete. Den nya snabbt framtagna 
klimatinformationen kan alltså användas för att visa hur klimatpolitiken påverkar behovet av 
klimatanpassning. Den kan också användas som stöd i arbetet med att begränsa 
klimatförändringarna och för att jämföra klimateffekten av olika utsläppsminskningar. 

SMHI ser ett behov av 

• att genomföra en pilotstudie med en enkel klimatmodell (SCM) och koppla ihop den 
med befintliga och uppdaterade utsläppsscenarier. 

• att med hjälp av en SCM utveckla förmågan att snabbt kunna ge svar på klimateffekten 
av olika utsläppsminskningar. 

• att med hjälp av en SCM ta fram drivdata till SMHIs klimatmodeller från nya eller 
uppdaterade utsläppsscenarier. Med hjälp av dessa drivdata kan SMHI sedan producera 
nödvändig klimatinformation för klimatanpassning.   

För en pilotstudie för att tar fram förmågan för snabba svar på effekter av 
utsläppsåtgärder på framtidens klimat föreslås att SMHI tillförs 1,5 mnkr per år under 
perioden 2024 till 2026.  
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5  Ramanslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 

5.1 Vattenförvaltning 
SMHI har sedan 2007 haft en aktiv roll i svensk vattenförvaltning och för detta tilldelats bidrag 
från anslag 1:11, ap2; åtgärder för havs och vattenmiljö, som disponeras av Havs- och 
vattenmyndigheten.  
 
SMHI bistår svensk vattenförvaltning med underlag, verktyg och expertstöd för arbete i enlighet 
med EU:s vattendirektiv. Genomförandet av vattenförvaltningens sexåriga arbetscykel är 
beroende av underlag från SMHI, framför allt i den inledande fasen ”Kartläggning och analys”. 
Där används underlagen för kartläggning av vattenförekomsternas ekologiska status, för att 
besluta om miljökvalitetsnormer och att ta fram åtgärdsplaner. 
 

SMHI tar årligen fram en arbetsplan med budget för myndighetens arbete med 
vattenförvaltningen. Detta görs i samverkan med övriga myndigheter via den så kallade 
operativa gruppen, bestående av representanter från SMHI, vattenmyndigheterna och Havs- och 
vattenmyndigheten. Insatserna i arbetsplanen struktureras utifrån behoven inom 
vattenförvaltningen enligt följande teman: 

• Expertis och samverkan. Stöd till andra myndigheter, deltagande i samverkansgrupper 
och konferenser både inom Sverige och internationellt. 

• Hydrografiska data. Definition och anpassning av vattenförekomster och tillhörande 
avrinningsområden, insamling av data kring anlagda våtmarker.  

• Observationer. Rekognosering och etablering av temporära hydrologiska mätstationer, 
insamling och lagring av data från verksamhetsutövare.  

• Hållbar vattenresursförvaltning. Kartering av riskområden för vattenbrist, 
sammanställning av vattenuttag och överledningar samt beräkningar av vattentillgång i 
ett förändrat klimat.  

• Övergödning. Kartering av näringsämnesbelastning och källfördelning av 
utsläppskällor. Statusklassning med avseende på näringsämnen. Beräkning av 
åtgärdseffekter och åtgärdsbeting. 

• Fysisk påverkan. Beräkning av vattenstånd och vattenföring i påverkat och i opåverkat 
tillstånd. Statusklassning med avseende på hydrologisk regim det vill säga beskrivning 
av vattenflöden och klassning av förändringar i sjöar och vattendrag med avseende på 
mänsklig påverkan. Verktyg för scenarioberäkningar av åtgärder.  

• Webbtjänster. Tillgängliggörande av underlag och verktyg via webbsidor och API.  

Under perioden 2024–2026 behöver en stor del av underlaget i den tredje arbetscykeln inom 
EU:s vattendirektiv (2021–2027) tas fram. SMHI förväntas uppdatera och förbättra det underlag 
som levererats under tidigare arbetscykler samt utveckla nya underlag. Exempel på 
arbetsinsatser som prioriteras: 

• Anpassa modeller till nya vattenförekomstindelningen. 

• Sammanställa fosfor- och kvävebelastning för nya vattenförekomstindelningen. 

• Statusklassificera hydrologisk regim, hur stor mänsklig påverkan det är på vattendraget. 
Detta görs med modellberäkningar och data från vattenkraftverk. 

• Vidareutveckla verktyget Vattenstatus för automatiserad statusklassificering. 
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• Utveckla webbtjänster som presenterar och tillgängliggör data. 

• Utveckla stöd till arbetet med Nationell plan för hållbar vattenkraft (NAP).  

Vattenförvaltningen nyttjar befintlig teknisk infrastruktur och ämneskompetens inom SMHI och 
arbetet involverar cirka 70 personer inom myndigheten. 

För att utveckla och tillgängliggöra underlag för vattenförvaltningen föreslås att SMHI 
tillförs 18 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
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6 Ramanslag 1:7 Avgifter till Internationella organisationer 

SMHI disponerar anslagspost 7, Internationella organisationer, SMHI. 

Anslagsposten får enligt regleringsbrevet användas för Sveriges utgifter till de internationella 
organisationerna Eumetsat, ECMWF, WMO, Eumetnet, EuroGOOS och IPCC samt 
sekretariatet vid WMO, för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat) som betalas ut 
i annan valuta än svenska kronor.  

I regleringsbrevet framgår också att utbetalda medlemsavgifter till Eumetsat som inte har 
förbrukats utan kvarstår som fonderade medel i Working Capital Fund (WCF) för betalning av 
framtida medlemsavgifter är ett kapitaltillskott som ska redovisas mot anslag i enlighet med 12 
§ 3 anslagsförordningen. 

6.1 Sammanfattning 

Den totala kostnaden för medlemsavgifterna 2024 beräknas till 191 mnkr. Den bedöms minska 
till 170 mnkr 2025 för att sedan öka till 178 mnkr för 2026. Dock kommer SMHI använda sig 
av anslagskredit 2023 motsvarande cirka 2 mnkr, vilket innebär att anslagsbehovet 2024 blir 
193 mnkr. 

Kostnaderna för 2024–2026 är beräknade med utgångspunkt från valutakurser februari 2023, 
enligt:  

1 EUR = 11,2 SEK  

1 GBP = 12,7 SEK 

1 CHF = 11,3 SEK 

Den försämrade växelkursen mellan SEK och främst Euro jämfört med den växelkurs som 
användes vid föregående budgetunderlag medför årligen ca 10 mnkr i ökade medlemsavgifter 
för Sverige. 

Tkr 2023 2024 2025 2026 

Eumetsat  151 100 157 800 136 000 142 300 

ECMWF 21 500 22 500 23 300 24 800 

WMO 6 600 6 700 6 700 6 900 

Eumetnet 1 500 1 700 1 700 1 700 

EuroGOOS 100 100 100 100 

IPCC 1 100 1 100 1 100 1 100 

GEO 1 100 1 100 1 100 1 100 

Utnyttjat anslagskredit från 2023  2 000   

Summa  183 000 193 000 170 000 178 000 

 

Ovanstående anslagsbehov bygger på organisationernas långsiktiga finansiella planer som är 
beslutade i respektive council. Både Eumetsat och ECMWF ser stora risker med avseende på 
den höga inflationen i Europa, vilken mycket väl kan medföra ökade medlemsavgifter (utöver 
nuvarande långsiktiga finansiella planer). Bland annat är cirka 80 procent av Eumetsat:s budget 
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bunden i olika kontrakt med "industrin" där det finns inskrivna indexjusteringar. I ovanstående 
medlemsavgifter har Eumetsat utgått från en inflation på sju procent för året 2023, vilket är klart 
högre än vad som har legat till grund för tidigare långsiktiga finansiella planer. 
Inflationsökningen 2023 medför ökade medlemsavgifter med cirka 7 mnkr årligen jämfört med 
vad som tidigare antagits. 

Enligt figur 2 (bilaga 1) indikeras även en ny kraftig ökning av medlemsavgifterna från 2036 
och åren därefter. Denna ökning är kopplad till programstarten för satellitgeneration tre och 
fyra, men är beroende av de obligatoriska satellitprogrammens framtida livscykelkostnader, hur 
de olika programmen överlappar varandra m.m. (observera dock, att dessa nya satelliter ännu 
inte är beslutade). 

6.2 Eumetsat 

Den europeiska vädersatellitorganisationen Eumetsat har till uppgift att samla in relevanta och 
tillförlitliga satellitdata om väder, klimat och miljö och att leverera dessa till sina medlemsstater 
(primärt mål), till internationella partners och till användare över hela världen.  

Väder- och klimatövervakning är globala utmaningar, som kräver en samordnad långsiktighet 
baserad på strategiska investeringar i stora infrastrukturprojekt både i rymd- och marksegment. 

I ett alltmer väderberoende samhälle har satellitdata blivit oumbärligt i de nationella 
vädertjänsternas arbete, dels genom en direkt användning av dessa data (satellitbilder) i 
prognosarbetet, dels och kanske mest betydelsefullt som indata till väderprognosmodeller. 
Satellitdata, som bland annat tillhandahålls av Eumetsat, används av både ECMWF och SMHI 
som indata till väderprognosmodeller. Satellitobservationer ger de nationella vädertjänsterna 
tillgång till bättre underlagsdata för väderprognoser och en därmed möjligheter att få ut bättre 
och säkrare varningar och annan viktig information som stöd till beslutsfattare och allmänhet, 
som bidrag till social och ekonomisk välfärd.  

Dessutom är satellitdata viktiga för klimatövervakning. I 45 år har vädersatelliter som Meteosat 
samlat in unik information om klimatet. Dessa geostationära satelliter, tillsammans med de 
polära satelliterna, Metop och Jason & Sentinel-6 (där de sistnämnda bidrar med värdefulla 
referensmätningar av t.ex. vattenståndet i haven) spelar en betydande roll i den pågående 
utvecklingen av klimattjänster, bl. a. inom EU:s Copernicusprogram. 

Som framgår av Bilaga 1, figur 2 passerades toppen i medlemsavgifterna 2018 och ligger nu på 
en liten platå för att därefter minska fram till 2026 (om inte nya tilläggsprogram beslutas).  

Utvecklingskostnaderna för de stora meteorologiska satellitprogrammen inom Eumetsat, både 
MTG, tredje generationen geostatationära satelliter och EPS-SG, andra generationens polära 
satelliter är således på väg ned. Detta ger ett visst manöverutrymme för nya satellitprogram som 
ligger med i Eumetsat:s uppdaterade vision; Destination 2030.  
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Följande nya satellitprogram planeras: 

Namn Syfte Beslut Planeras sändas 
upp 

EPS Aeolus Mätning av vertikala 
vindar, bidrar till bättre 
numeriska väderprognoser 

Underlag för 
beslut i Eumetsat 
Council under 
perioden 2024 
till 2025 

2029/2030 

EPS Sterna Mikrovågsinstrument för 
temperatur och vattenånga  

Bidrar till bättre numeriska 
väderprognoser 

Underlag för 
beslut i Eumetsat 
Council under 
perioden 2024 
till 2025 

 

2029 (en första 
batch med 
satelliter) 

Fortsättning på Jason-
CS 
programmet/Sentinel-6 
(FO Ocean Altimetry) 

Referensmätningar av 
vattenstånd i haven och i 
större sjöar/floder 

Bidrar även till bättre 
numeriska väderprognoser 

Underlag för 
beslut i Eumetsat 
Council under 
perioden 2024 
till 2025 

 

2029/2030 

Eventuellt en tredje 
sonderingssatellit inom 
MTG-programmet, idag 
planeras för två 

En tredje satellit skulle göra 
programmet mera robust 
och medföra att man 
undviker data-gap för denna 
betydelsefulla 
observationskapacitet. 

Underlag för 
beslut i Eumetsat 
Council under 
perioden 2024 
till 2025 

efter 2030 

 

Kostnaden för medlemsavgiften till Eumetsat för 2024 beräknas uppgå till cirka 158 mnkr. Den 
beräknas minska till 136 mnkr 2025 för sedan öka till cirka 142 mnkr för 2026. I dessa belopp 
ingår kostnader för de ej beslutade programmen EPS-Aeolus och EPS-Sterna från och med 2025 
och för Altimetry Follow-on från och med 2026. 

Troligen kommer det att tillföras nya medel till WCF under åren 2023 till 2026 som kan 
användas till att finansiera en mindre del av medlemsavgifterna, men eftersom det inte går att 
prognosera storleken på eventuellt tillförda medel till WCF äskas medel motsvarande varje års 
beräknade medlemsavgifter för åren 2024 till 2026.  

I Bilaga 1 ges mer bakgrundsinformation om den tekniska och finansiella utvecklingen inom 
Eumetsat. 
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6.3 ECMWF 

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är ett europeiskt center för 
medellånga väderprognoser. Enligt centrets konvention gäller att ”ECMWF:s uppdrag är att 
leverera numeriska väderprognoser och övervaka jordsystemet, bedriva vetenskaplig och 
teknisk forskning för att förbättra prognosernas träffsäkerhet samt att upprätthålla ett arkiv 
med meteorologiska data.”.  

De senaste åren har ECMWF fördelat verksamheten geografiskt. Huvudkontoret finns i Reading 
i Storbritannien och IT-verksamheten drivs från datacentret i Bologna i Italien. Det senaste 
förändringen är att ECMWF:s EU-finansierade verksamhet flyttat till tillfälliga lokaler Bonn, i 
Tyskland. Nya lokaler i Bonn väntas bli klara för inflyttning 2026.  

Den nya superdatorn med placering i Bologna innebär en stor utökning av beräkningsresurserna 
och medför en kostnadsökning, beroende bl a på ökande elkostnader, som påverkar budgeten. 
ECMWF har börjat processen med att erbjuda kostnadsfria data för nedladdning, vilket innebär 
minskade försäljningsintäkter. Detta intäktsbortfall beräknas till stora delar finansieras genom 
ökade medlemsavgifter. 

Kostnaden för SMHIs medlemsavgift till ECMWF för 2024 beräknas till 22,5 mnkr men 
kommer på grund av de ovan beskrivna kostnadsökningarna och intäktsminskningarna öka 
ytterligare till 23,3 mnkr för 2025 och 24,8 mnkr för 2026. På grund av en förskjutning i 
tidplanen avseende processen med att erbjuda kostnadsfria data för nedladdning har 
ökningstakten i medlemsavgiften kunnat minskas något. 
  
I Bilaga 2 visas en sammanställning över medlemsavgifternas prognostiserade utveckling åren 
fram till 2028. 

6.4 Övriga internationella organisationer 
WMO 

WMO (Världsmeteorologiska organisationen) är en mellanstatlig organisation med 193 
medlemsländer. WMO är Förenta Nationernas specialiserade organ för meteorologi (väder och 
klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper. 

WMO:s arbete styrs av strategiska och operativa planer som antas var fjärde år på kongressen 
som är högsta beslutande organ. 

WMO genomförde en extrakongress (digitalt) i oktober 2021. Under kongressen fattades ett 
flertal beslut som kommer att vara viktiga för WMO och dess medlemsländer i många år 
framöver. Bland det viktigaste:  

• Ny datapolicy som täcker hela WMO:s verksamhetsområde. Arbetet fortsätter med att 
specificera vilka datatyper som ska ingå i det internationella utbytet. Detta kommer att 
beslutas på nästkommande kongress i maj 2023. I policyn finns även rekommendationer 
på hur nationell samverkan kring datautbyte kan ske med andra myndigheter, privata 
sektorn och forskningssektorn. 

• Regelverket för GBON (Global Basic Observing Network) fastställdes. Det innebär att 
det blir tydligt för alla medlemsländer vilka krav det finns på hur tätt i tiden och rummet 
som observationer ska göras samt vilka parametrar som ska observeras. Det framgår 
också att observerade data skall utbytas internationellt. 
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• SOFF (Systematic Observations Financing Facility) tillstyrktes. SOFF är ett ekonomiskt 
instrument för att hjälpa vädertjänster i fattigare länder att följa GBON bestämmelserna 
och förstärka sina observationsnätverk och att utbyta data internationellt. SOFF har 
förankrats inom senaste COP-möten och kopplar till både implementeringen av 
Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofhantering. SMHI har anmält intresse för 
att delta som rådgivare (peer advisor) i implementeringen av SOFF.  

• En vision och strategi för hydrologi, fastställdes tillsammans med en handlingsplan, 
vilket innebär att hydrologin nu är en helt integrerad del inom WMO. Kongressen antog 
även en ”Water declaration” och uppmanar medlemsländerna att stödja WCC (Water 
and Climate Coalition). 

Nästa WMO Kongress (WMO Cg19-th) hölls 22 maj - 2 juni 2023 i Geneve. En ny strategisk 
och operativ plan, 2024–2027, väntas då beslutas. Bland de viktigaste nyckelresultaten (key 
deliverables) som ska implementeras under 2024-2027: 

• EWS4All - Early Warning System for All, initiativ annonserat av FN:s 
generalsekreterare i mars 2022, i syfte att säkerställa att varje person på planeten täcks 
av EWS fram till 2027. WMO fick i uppdrag att leda detta initiativ. 

• Implementering av en global infrastruktur för övervakning av växthusgaser. 

• Fortsatt implementering av handlingsplanen för hydrologi. 

• Aktiviteter kopplade till förändringar i kryosfären och dess påverkan på vattenresurser 
och havsnivåhöjning. 

• Omorganisation och optimering av WMO:s regionala kontor. 

Full implementering av dessa aktiviteter kommer troligen att innebära en ökning av WMO:s 
budget för 2024-2027, vilket blir en av beslutspunkterna på kommande kongress (Cg-19). Detta 
innebär att storleken på Sveriges bidrag kan öka från 2024. En sådan eventuell ökning är inte 
medtagen i tabellen i avsnitt 6.1 ovan. 

Eumetnet 

Eumetnet EIG utgör ett nätverk av 31 vädertjänster i Europa som samarbetar kring olika 
grundläggande meteorologiska aktiviteter. Programmen inom Eumetnet inkluderar 
observationssystem, databearbetning, allmänna prognosprodukter samt forskning/utveckling och 
utbildning/träning. Här är observationsprogrammet det allra viktigaste och i nuläget består det 
av sju olika delprogram. Speciellt har observationsprogrammet i uppgift att designa och 
utveckla EUCOS (Eumetnet Composite Observing System), som utgör den markbaserade 
meteorologiska komponenten av observationssystemet vid sidan av Eumetsat:s satellitprogram, 
med syfte att förbättra underlaget för de numeriska väderprognoserna, nowcasting och 
klimatövervakning över Europa. I november 2018 skrevs ett uppdaterat EIG-avtal under av 
medlemmarna som ökar flexibiliteten i samarbetet, t.ex. underlättas starten av nya frivilliga 
program. Detta har bl.a. lett fram till att det har skapats ett nytt program ”Eumetnet Federated 
Data Coordination Mechanism, FDCM” som under 2022 även har fått i uppgift att hantera 
framtagningen av High Value Datasets, som efterfrågas för temaområde meteorologi av EU-
kommissionen inom programmet Digital Europe, vilket utförs i ett särskilt delprojekt, RODEO. 
Vidare har det beslutats om att integrera den ekonomiska intresseföreningen för de europeiska 
nationella meteorologiska instituten (ECOMET) som särskilt program under Eumetnet med 
målsättningen att upplösa ECOMET under 2023.  

EIG-avtalet för Eumetnet behöver justeras på grund av ändringar i den belgiska bolagsformen 
”Companies and Associations Code (BCAC)” till en ny mer öppen bolagsform ”of General 
Partnership”. Detta ska göras senast 31 december 2023. 
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Under 2023 fortsätter arbetet med att ta fram den strategiska inriktningen för den nya 5-åriga 
programfasen som inleds 2024. Det nyligen etablerade programmet FDCM och det allmänna 
ekonomiska läget gör att driftkostnaden för Eumetnet:s program under den kommande 
programfasen (2024-2028) kommer att vara högre än nuvarande programfas (2019-2023). 
Medlemsavgiften kommer därmed att höjas. Då planeringsarbetet inte är klart ännu finns inga 
konkreta siffror, men Eumetnet:s sekretariat uppskattar att kostnaderna ökar med 10-20 % från 
nuvarande nivå. 

EuroGOOS  

EuroGOOS (European Global Ocean Observing System) arbetar främst med att koordinera 
observationer i Europas hav, vilka ligger till grund för operationell oceanografi. EuroGOOS är 
ett pan-europeiskt nätverk som arbetar inom Global Ocean Observation System, GOOS, som är 
ett program under Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC-UNESCO. EuroGOOS 
är registrerad som en internationell ideell förening enligt belgisk lag (EuroGOOS AISBL) och 
dess sekretariat ligger i Bryssel. Idag består EuroGOOS av 44 medlemmar från 19 europeiska 
länder, vilka tillhandahåller operationella oceanografiska tjänster och utför havsforskning. 
Dessutom koordinerar EuroGOOS fem regionala operationella system i Europa, Arktis (Arctic 
ROOS), Östersjön (BOOS), europeiska nordvästra sockeln (NOOS) och Irland-Biscaya-Iberiska 
området (IBI-ROOS) samt Medelhavet (MONGOOS). Medlemsavgiften för EuroGOOS antas 
vara oförändrad under kommande år. 

IPCC  

Sverige är medlem i FNs klimatpanel (IPCC) och representeras av SMHI, som är nationell 
kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC. Att vara nationell kontaktpunkt för IPCC innebär att agera 
som Sveriges representant vid IPCCs beslutsmöten (ca tre fysiska möten per år), upprätthålla 
kontakten gentemot IPCCs sekretariat och regeringskansliet samt att nominera svenska experter 
till IPCC-arbetet, som författare, granskare eller experter. Det innebär också att samordna 
svenska bidrag vid granskningstillfällen under arbetsprocessen och att föra ut kunskapen från 
IPCC brett i samhället. Målgrupper i kommunikationen är politiker/beslutsfattare på alla nivåer 
(inkl. branschorganisationer och näringsliv), allmänheten och myndigheter. 
Kommunikationsarbetet innefattar exempelvis pressträffar, intervjuer i nyhetsmedia, förmedling 
av nyheter i SMHIs egna kanaler och anordnande av konferenser i samarbete med andra 
myndigheter. Som en ytterligare del i kommunikationsarbetet stöttar fokalpunkten även andra 
myndigheter genom att översätta eller granska översättningar av material från IPCC.  
Under 2023 avslutas den sjätte utvärderingscykeln inom IPCC och den sjunde 
utvärderingscykeln påbörjas (oftast ca sex år per utvärderingscykel). Arbetet kommer inom 
kommande budgetperiod innebära att staka ut vägen för den nya utvärderingscykeln, med 
möjlighet att påverka inriktning för nästa cykel samt bereda för specialrapporter och 
expertmöten. Det är dessutom en viktig period för att föra ut kunskapen från sjätte 
utvärderingscykeln till allmänheten, myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer, inklusive att 
analysera och kommunicera budskapet i det svenska och europeiska perspektivet. 
Medlemsavgiften till IPCC för perioden föreslås vara oförändrad.  

GEO  

GEO (Group on Earth Observations) utgör ett partnerskap mellan 109 medlemsländer och 136 
deltagande organisationer och numera även 10 associerade medlemmar (kommersiella företag) 
som arbetar med att åstadkomma ett globalt hållbart jordobservationssystem. Tillsammans 
skapas Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) för en bättre integration av alla 
observationssystem och för att dela data genom existerande infrastrukturer med hjälp av 
gemensamma standarder. Öppna data utgör grunden för datadelning inom GEO. Det europeiska 
jordobservations-programmet Copernicus utgör här ett viktigt bidrag till GEO. Dessutom spelar 
EuroGEO, som utgör Europas regionala del av GEO en allt större roll. Nytt är också initiativet 
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att skapa en s.k. knowledge hub & open knowledge vid sidan av data, för att underlätta och 
förstärka användningen av jordobservationer, inte minst satellitdata. 

GEO Week 2022 hölls som ett hybridmöte, på plats in Accra, Ghana respektive online. Dialog 
har påbörjats kring GEO Post-2025 och följande initiala övervägande har lagts fram: i) öka 
rättvis tillgång till jordobservationer; ii) stärka styrningen av GEO och optimera 
arbetsprogrammet; iii) mobilisera nya givare och innovativ finansiering; iv) stärka 
kommunikation och opinionsbildning 

Vid GEO-XVI Plenary och Ministerial Summit som hölls i Canberra i november 2019, 
bestämdes att det svenska bidraget till GEO-Sekretariatet ligger kvar på 110 000 schweiziska 
franc. I samband med den nya programfasen som inleds 2026 kan detta belopp behöva höjas 
något. 
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7 Avgiftsbelagd verksamhet  

SMHI ska enligt instruktionen öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva 
uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverksamhet. Av 
instruktionen framgår vidare att SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till 
myndighetens verksamhetsområde. Avgifterna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska 
bestämmas så att de täcker myndighetens kostnader för att tillhandahålla varan eller tjänsten. De 
ska även bidra till myndighetens kostnader för uppbyggnad, uppdatering och utveckling av 
system, databaser och information.  

För 2022 redovisade den avgiftsbelagda verksamheten ett överskott på 9,9 mnkr. Det 
ackumulerade överskottet vid räkenskapsårets slut uppgår till totalt 1,5 mnkr. Det innebär att 
den avgiftsbelagda verksamheten nu samlat åter visar ett ackumulerat överskott. Det finns 
fortsatta utmaningar då de ackumulerade resultaten för ingående delområden uppvisar både 
över- och underskott. Den avgiftsbelagda verksamheten bedöms under 2024 och 2025 samlat 
åter visa ett ackumulerat underskott. Orsaken är främst ett ackumulerat underskott inom 
flygvädertjänsten, men även den generella kostnadsutvecklingen påverkar underskottets storlek. 

Det svaga konjunkturläget och en hög inflation tillsammans med en orolig omvärld gör det extra 
svårt att bedöma hur intäkter, kostnader och lönsamhet kommer att utvecklas på några års sikt.  

7.1 Uppdragsverksamhet 

Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar produkter 
eller tjänster till statliga myndigheter på en icke konkurrensutsatt marknad. För varje uppdrag 
finns ett avtal med ett tydligt kund- och leverantörsförhållande och en finansiering som ska ge 
full kostnadstäckning. Vidare ingår tjänster där SMHI är leverantör med ensamrätt enligt beslut 
av regeringen eller myndighet under regeringen. Av denna anledning redovisar SMHI uppdrag 
som kontrollant av vattendomar, där uppdragsgivaren i en vattendom åläggs att anlita SMHI, 
som uppdragsverksamhet. Övrig uppdragsverksamhet rör främst miljöfrågor i luft och vatten. 
SMHI utför uppdrag åt bland annat Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelser.  

Uppdragsverksamhetens omsättning uppgick till cirka 55 mnkr 2022 och resultatet blev ett 
nollresultat.  

SMHIs tjänster möter ett stort intresse från andra myndigheter. En tendens är att myndigheter 
allt mer värdesätter långsiktighet i sina relationer. Trots det råder en viss osäkerhet om möjlig 
finansiering för SMHIs uppdragsverksamhet utifrån andra myndigheters tillgängliga medel och 
prioriteringar. 

När det gäller uppdragen mot andra statliga myndigheter bedöms den totala omsättningen öka 
svagt under kommande år jämfört med 2022 års omsättning. Uppdragsverksamheten beräknas 
visa ett nollresultat för åren 2024–2026. 

7.2 Flygvädertjänst för det civila flyget 

Leverans av reglerad flygvädertjänst till det civila flyget omsatte cirka 52 mnkr 2022 och 
resultatet blev ett överskott på knappt 1 mnkr. SMHI levererar också viss flygvädertjänst till 
bland annat Luftfartsverket (LFV) och samhällsviktigt flyg. Ersättningen för den reglerade 
flygvädertjänsten kommer från Eurocontrol och utgörs av undervägsavgifter. Den utgår från 
fastställda ersättningsnivåer under referensperioder om fem år som beslutas av Europeiska 
kommissionen. De EU-förordningar som reglerar ersättningsnivåerna har under många år haft 
tydliga krav på kostnadseffektiviseringar.  
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Den 5 december 2022 beslutade Europeiska kommissionen att godkänna Sveriges reviderade 
utkast till prestationsplan för referensperiod 3 (åren 2020 – 2024). För året 2024 innebar beslutet 
en neddragning av ersättningen med drygt 1 mnkr jämfört med det preliminära beslutet. 
Samtidigt behöver SMHI få täckning för ökade räntekostnader och generella kostnadsökningar. 

SMHI har inte några marginaler för att klara ytterligare neddragningar av ersättningsnivåerna 
från Eurocontrol utan att det får konsekvenser. För att SMHI ska kunna bibehålla nuvarande 
tjänste- och produktutbud inom flygvädertjänsten måste ersättningsnivåerna i stället öka 
ordentligt. I takt med att andra aktörer inom flyget arbetar med att öka sin förmåga ur 
beredskapshänseende behöver SMHI möta dessa ökade krav på leveranser vilket ytterligare 
ställer krav på höjda ersättningsnivåer. 

Nu påbörjas arbetet med referensperiod 4 (åren 2025-2029). Det är i nuläget osäkert vilka 
intäktsnivåer som då kommer gälla för flygvädertjänsten. Det finns en risk att det kommer 
besparingskrav på alla leverantörer. Den lämnade prognosen i bilaga 4 utgår från de 
ersättningsnivåer som Europeiska kommissionen har beslutat för åren 2023 – 2024. På grund av 
kostnadsökningarna kommer SMHI göra ett ekonomiskt underskott dessa två år. För 2025 och 
2026 finns en uppskattad nivå för vad SMHI skulle behöva för att kunna bibehålla utbudet samt 
börja betala av underskottet från 2023 och 2024. För det fall Europeiska kommissionen 
godkänner dessa ersättningsnivåer prognostiseras ett ackumulerat underskott vid utgången av 
2026 som kommer arbetas bort under referensperiod 4. 

Enligt förordningen (EU) 2019/317 artikel 27 punkt 6 ska flygväderleverantörer inte beröras av 
den så kallade trafikrisken. Trafikrisk innebär att leverantören får betalt utifrån trafikvolymen. 
Ersättningen till SMHI innehåller således ingen trafikrisk. 

7.3 Affärsverksamhet 
Med affärsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar produkter och 
tjänster till kunder inom Sverige. Kunderna består av företag, organisationer, kommuner och 
statliga myndigheter som anskaffar produkter och tjänster på en konkurrensutsatt marknad.  

Affärsverksamhetens omsättning uppgick till cirka 75 mnkr 2022. Det ekonomiska resultatet för 
2022 blev ett överskott på 5,3 mnkr, vilket ger ett ackumulerat underskott på 13,8 mnkr.  

Det prioriterade arbete som SMHI har bedrivit för att få en ekonomi i balans börjar nu få effekt. 
Det finns fortfarande ett stort ackumulerat underskott, men trenden har vänts och underskottet 
minskar. Genom ett intensivt arbete har det ekonomiska resultatet successivt förbättrats och 
arbetet fortsätter med att ta hand om underskottet. Arbetet med att utveckla produktportfölj och 
verksamhet pågår samtidigt som riskexponeringen successivt har minskat. Produktområden som 
bedöms ha god tillväxtpotential och möjlighet att nå lönsamhet utvecklas vidare. Med stöd i 
genomförda analyser har SMHI avvecklat affärer som inte längre ryms i produktportföljen. 

Prissättningen har setts över och inför 2023 har priserna höjts inom flertalet områden. Den 
fortsatta utvecklingen av det ekonomiska resultatet kommer följas noggrant i den nya 
organisation som gäller från 1 januari 2023. 

Det ekonomiska resultat som visas bygger på en realistisk bedömning av kostnader och intäkter 
för 2024-2026. Området affärsverksamhet prognostiseras visa ett årligt ekonomiskt överskott 
under perioden. Den allmänna kostnadsutvecklingen tillsammans med ett ogynnsamt 
konjunkturläge, särskilt under inledningen av planeringsperioden, bidrar till den försiktiga 
bedömningen. Under 2024 beräknas det ackumulerade underskottet åter understiga 10 procent 
av omsättningen. 

SMHIs affärsverksamhet är och fortsätter vara en viktig leverantör av kvalificerade 
beslutsunderlag som ska bidra till god samhällsplanering, minskad miljöpåverkan och minskad 
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sårbarhet i samhället. Det gäller både i det korta och i det långa perspektivet. SMHIs expertis är 
efterfrågad och det finns nya behov att möta i samhälle och näringsliv, bland annat kopplat till 
klimateffekter, klimatanpassning och den pågående energiomställningen. 

7.4 Tjänsteexport 

Med tjänsteexport avses sådan verksamhet som innebär att SMHI mot avgifter levererar tjänster 
som tillhandahålls för avnämare i utlandet. Projekt som finansieras av Sida och som uppfyller 
ovanstående definition hänförs till tjänsteexport.  

Tjänsteexportens omsättning uppgick till cirka 58 mnkr 2022. Det ekonomiska resultatet för 
2022 blev ett överskott på nästan 4 mnkr, vilket ger ett ackumulerat överskott på 13,8 mnkr. 

De Sida-finansierade projekten har bedrivits under många år och under 2022 avslutades 
utbildningarna inom ITP – International Training Programmes. Även den första delen av 
WACCA-projektet i Etiopien avslutades. Det pågår nu dialog om en eventuell förlängning av 
WACCA.  

Detta medför att 2023 troligen kommer bli något av ett ”mellanår” med lägre intäkter. SMHI har 
dock ett avtal med Sida gällande en förstudie med syfte att ta fram regionala klimatscenarier 
som stöd till klimatanpassning i Afrika och Asien. Detta genom den vetenskapliga metodik som 
är framtagen inom det internationella klimatmodelleringssamarbetet. Det finns därutöver några 
mindre Sida-finansierade projekt.  

Det råder viss osäkerhet kring inriktning och omfattning av medel från Sida inom SMHIs 
kompetensområde. Trots det gör SMHI bedömningen att uppdrag från Sida kommer utvecklas 
positivt under perioden 2024-2026. Även andra finansiärer, såsom den Gröna klimatfonden 
(Green Climate Fund), efterfrågar kompetens inom SMHIs expertområden. Det förstärker 
bedömningen om en positiv utveckling av intäkterna.   

Den del av tjänsteexporten som består av Copernicusuppdrag har successivt minskat. Av flera 
skäl kom de första utlysningarna inom den andra programperioden, Copernicus 2.0 (omfattar 
åren 2021-2027), ut först under hösten 2021. Andra större förändringar är en lägre budget för 
Klimattjänsten jämfört med under den förra fasen. Atmosfärstjänsten har istället fått en högre 
budget för att bygga upp ett nytt CO2-övervakningssystem.  

SMHIs bedömning är att myndighetens engagemang i Copernicus 2.0 inte kommer upp i samma 
höga nivåer som under förra fasen. Det beror bland annat på ändrat programfokus där framtida 
utlysningar med mer fokus mot operativa tjänster inte lika tydligt som tidigare är riktade mot 
SMHIs forskning.  

Ett nytt område för SMHI är att vara en aktör inom Destination Earth. Destination Earth är ett 
av delprogrammen för ett digitalt Europa (DIGITAL) som byggs upp under åren 2021–2027. 
DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av 
Europas samhälle och ekonomi.  

Syftet med initiativet Destination Earth är att utveckla en modell med hög digital upplösning av 
jorden för att övervaka och simulera naturlig och mänsklig aktivitet samt för att utveckla och 
testa scenarier som skulle möjliggöra en mer hållbar utveckling och stödja europeisk 
miljöpolitik. 

SMHI har beviljats uppdrag i den nya satsningen från Europeiska kommissionen att ta fram en 
högupplöst datorsimulering av jorden, en så kallad digital tvilling. Utvecklingen syftar till att ta 
fram nya plattformar och metoder för att exempelvis kunna förutsäga effekter av och ge 
underlag för planering och anpassning av samhället för extremväder och klimatförändringar. 



SMHI Budgetunderlag 2024–2026 
 

60 
 

Det är i nuläget svårt att göra en uppskattning av vad inriktningen i programmen kommer 
innebära ekonomiskt för SMHI under perioden 2024-2026. En grov uppskattning har gjorts i de 
belopp som redovisas i bilaga 4.  

Prissättningen har setts över och inom vissa områden har priserna inför 2023 sänkts. Generella 
kostnadsökningar, liksom behov av utvecklingsinsatser inom de aktuella områdena, kommer 
också påverka det ekonomiska resultatet under de närmaste åren.  

SMHI gör bedömningen att kostnaderna kommer överstiga intäkterna inom den samlade 
tjänsteexporten under åren 2024 till 2026. Det innebär ett visst ekonomiskt underskott samtliga 
år, vilket bidrar till att det ackumulerade överskottet successivt minskar. Vid slutet av 
planeringsperioden bedöms det ackumulerade överskottet åter understiga 10 procent av 
omsättningen. 

7.5 Offentlig resurssamverkan 
SMHI får ta ut avgifter för resurssamordning mellan SMHI och Havs- och vattenmyndigheten 
respektive Försvarsmakten. För verksamheten får myndigheten besluta om avgifternas storlek 
upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten.  

SMHIs resurssamverkan med Försvarsmakten avser samarbete kring infrastrukturen med allt 
från observationsnät och modellkörningar till bearbetning och kontroll av data. Denna 
verksamhet beräknas under perioden bedrivas i en något större omfattning än 2022. Den ökning 
som prognostiseras i intäkter och kostnader bygger dels på ökade kostnader för SMHIs 
infrastruktur, dels på en kompensation för ökade lönekostnader på SMHI i enlighet med 
gällande avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.  

SMHIs resurssamverkan med Havs- och vattenmyndigheten avser samarbete kring SMHIs 
utsjöexpeditioner, där mätningarna som görs på R/V Svea är viktiga bidrag till svensk 
miljöövervakning. Havs- och vattenmyndigheten har fått minskade anslag till miljöövervakning, 
vilket medför att man kommer minska sitt engagemang med avseende på SMHIs arbete med 
utsjöexpeditioner. Av denna anledning beräknas intäkterna minska från 2023 jämfört med 2022.  

Sammantaget bedöms detta under perioden 2023-2026 medföra en minskning av intäkterna från 
offentlig resurssamverkan jämfört med 2022. 
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8 Investeringar  

8.1 Lånebehov 2024 till 2026 
SMHIs lånebehov för investeringar har ökat under de senaste åren jämfört med andra hälften av 
2010-talet, främst beroende på de verksamhetsinvesteringar som har gjorts och som görs inom 
observationsverksamheten. Behovet av investeringar inom IT-området har ökat med bland annat 
utökad lagringskapacitet. 

För året 2021 uppgick SMHIs lån i Riksgälden till ca 112 mnkr för att vid utgången av 2022 
uppgå till 104 mnkr. SMHIs låneram för 2023 är 145 mnkr.  

För 2024 äskar SMHI en låneram på 130 mnkr. Lånebehovet för åren 2025 och 2026 bedöms 
vara något lägre och beräknas till 125 mnkr för 2025 och 120 mnkr för 2026. För åren 2024 till 
2026 beräknas nyupplåningen till cirka 40 mnkr per år. Låneramen och den årliga 
nyupplåningen bygger på att SMHI får de medel som äskas för att kunna genomföra flera större 
investeringar under åren framöver. 

De prioriterade investeringarna kommande år är kopplade till IT-investeringar inklusive 
säkerhet samt fortsatt modernisering av observationsnäten.  

SMHIs verksamhet bearbetar, skapar och omsätter stora mängder data varje dag. 
Informationsmängderna ökar kontinuerligt, likaså kraven på tillgänglighet och prestanda. Att 
upprätthålla och utveckla en IT-miljö med hög kapacitet som kan tillgodose verksamhetens 
ständigt ökande behov av en flexibel och skalbar IT-miljö är helt avgörande för att SMHI 
fortsatt ska kunna upprätthålla och utveckla sin verksamhet. Dessutom eskalerar cyberattacker 
inom hela samhället, Detta gör, tillsammans med nya riktlinjer och föreskrifter, att vi måste höja 
IT-säkerheten inom ett flertal teknikområden för att inte riskera betydande intrång, sabotage och 
avbrott i framtiden. 

Under 2023 och 2024 genomförs flera större investeringar inom den grundläggande IT-
infrastrukturen. Dessa är i huvudsak en följd av förnyelse på grund av att befintlig teknik nått 
slutet på sina livscykler, men det ger också möjlighet att införa modernare teknik som krävs för 
att kunna genomföra säkerhetshöjande åtgärder. SMHIs datorhallar har passerat 20 års livslängd 
sedan senaste renoveringen och där behöver en upprustning ske för att de ska uppfylla de 
säkerhetskrav som ställs. 

Det finns en stor osäkerhet kring vilka övriga investeringar som kommer krävas inom 
säkerhetsområdet eftersom det ännu är oklart vilka tekniska lösningar som kommer att väljas. 
Alltfler leverantörer går över till löpande kostnader i olika typer av abonnemang, vilket gör att 
det är svårt att veta vad som kommer att vara investering på några års sikt. Detta bidrar till en 
stor osäkerhet i investeringsbehovet för 2025, 2026 och åren därefter. 

När det gäller modernisering av observationsnätet har SMHI delvis ändrat strategi. SMHI hade 
tidigare en förhoppning om att kunna automatisera hela det kombinerade nederbörds- och 
klimatnätet. De ökade kostnaderna avseende långsiktig drift och underhåll av ett automatiserat 
nät gör dock att ambitionen fått sänkas och nu är att automatisera knappt hälften av stationerna. 
Det innebär att investeringsbehovet för nätet är lägre, men samtidigt försvåras SMHIs förmåga 
att följa upp klimatförändringen och att ta fram information till samhällets klimatanpassning. 

SMHI ser också att det kommer att krävas investeringar i radiosonderings- och strålningsnäten. 
Dels för att instrumenteringen börjar bli ålderstigen, dels på grund av ökade leveranskrav på 
våra data.  

Dessutom kommer det under de närmaste åren göras en satsning på utbyte av PW-givare 
(Present Weather). PW-givare används för att observera siktförhållanden, nederbördstyp och -
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intensitet. PW-givare finns monterade på 125 av SMHIs automatiska väderstationer. Nuvarande 
sensorer har nått slutet av sin livstid och SMHI har i dag reservdelar enbart för att reparera ett 
fåtal givare. Moderna givare har över lag bättre egenskaper och förväntas mäta ackumulerad 
nederbörd bättre. På grund av resursbrist i verksamheten och inköpsfunktionen förskjuts 
tidplanen framåt. Det innebär att tester med en mindre mängd sensorer genomförs 2023 och att 
en storskalig omsättning sedan kan ske mellan 2024 och 2026, under förutsättning att 
ekonomiska ramar tillåter.  

Slutligen planeras investeringar kopplade till en framtida flytt till nya lokaler för kontoret i 
Göteborg. Dessa investeringar avser bland annat utrustning till laboratorium och verkstad samt 
anskaffning av möbler och inredning, med mera. 

Under budgetperioden ökar den sammantagna kostnaden för räntor och amorteringar från cirka 
40 mnkr 2022 till cirka 45 mnkr 2026, dels som en följd av ovanstående investeringar, dels som 
en följd av ökade räntekostnader för lån.  

I bilaga 5 redovisas verksamhetsinvesteringar fram till 2026, lånebehovet i Riksgäldskontoret 
för investeringar samt kostnader för räntor och amorteringar.  

Jämfört med föregående budgetunderlag har verksamhetsinvesteringar i nytt hydrologiskt nät 
utgått. Dessa investeringar blev färdigställda 2022. Dessutom är investeringskostnaderna för 
utbyte av PW-givare lägre än tidigare prognostiserad, viket gör att dessa investeringar inte 
längre specificeras. Det innebär att SMHI inte lämnar någon särskild information om 
verksamhetsinvesteringar i detta budgetunderlag. 
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9 Finansiella villkor 

9.1 Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 
Under 2023 disponerar SMHI, enligt regleringsbrevet, en räntekontokredit på 65 mnkr. 
Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten 2022 var 59 mnkr. SMHI har historiskt sett inte 
nyttjat räntekontokrediten i någon större utsträckning och har oftast haft ett positivt saldo på 
räntekontot. Detta ändrade sig i samband med den stora krisen för flygbolagen orsakade av 
pandemin.  

Antalet flygningar minskade kraftigt vilket medfört att inbetalningar från flygbolagen också 
minskade. SMHI har ingen trafikrisk för flygvädertjänsten, innebärande att SMHI ska vara 
garanterat intäkter och inbetalningar motsvarande SMHIs kostnader. Erhållna inbetalningar 
2020 uppgick till 18 mnkr, 2021 till 19 mnkr och för 2022 till 36 mnkr medan beslutade 
ersättningsnivåer låg på cirka 50 mnkr per år för dessa tre år. Vid utgången av 2022 har SMHI 
en fordran på flygbolagen motsvarande 64 mnkr. Denna fordran har likviditetsmässigt 
finansierats genom användning av räntekontokrediten. 

Bedömningen är att inbetalningarna framöver kommer ligga på de nivåer som SMHI är 
berättigade till. Återbetalning för de uteblivna inbetalningarna för åren 2020 - 2022 kommer att 
ske successivt under åren 2023 – 2029. Enligt Transportstyrelsens plan beräknas återbetalningen 
ske enligt följande: 2023 med cirka 4 mnkr och med cirka 10 mnkr per år för åren 2024 – 2029.  

Detta medför att SMHI fortfarande behöver använda sig av räntekontokrediten för att finansiera 
förskjutningen i flygbolagens betalningar. SMHIs bedömning är dock att behovet kommer 
minska något redan 2023, vilket medför att myndigheten behöver en räntekontokredit 2024 på 
60 mnkr, vilket är en viss minskning jämfört med räntekontokrediten för 2023. Beloppet 
motsvarar den fordran som SMHI prognostiserar kommer finnas mot flygbolagen vid utgången 
av 2023. SMHI följer fortlöpande utvecklingen på räntekontot. 

9.2 Anslagskredit på ramanslag  
SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 8 507 tkr för anslagspost 1 
under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.   

SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 1 695 tkr för anslagspost 5 
under anslaget 1:10 Klimatanpassning.   

SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 5 340 tkr för anslagspost 7 
under anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer. 

SMHI har under året 2022 inte använt sig av beviljad anslagskredit.  

För 2024 föreslår SMHI en anslagskredit på tre procent på ovan nämnda anslag i enlighet med 
8§ Anslagsförordningen (2011:223). Det förutsätter dock att SMHI tilldelas det anslag som är 
äskat med avseende på anslagspost 7 under anslaget 1:7 Avgifter till internationella 
organisationer. I det fall SMHI inte erhåller äskat anslag behöver SMHI en utökad anslagskredit 
på detta anslag. 
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10 BILAGOR: 

Bilaga 1 Eumetsat, översikt över program och kostnader 

Bilaga 2 ECMWF, prognos över framtida medlemsavgifter 

Bilaga 3 Budgetförslag avseende anslagsfinansierad verksamhet  

Bilaga 4 Budgetförslag avseende avgiftsfinansierad verksamhet 

Bilaga 5 Verksamhetsinvesteringar 

 
Bilaga 1  
Eumetsat, översikt över program och kostnader 

De obligatoriska satellitprogrammen 

Alla Meteosat (geostationära) och Metop (polära) satelliter har under 2022 fungerat enligt plan.  

Samtidigt pågår arbetet med MTG (Meteosat Third Generation) vars första satellit, MTG-I1 
sändes upp 13 dec 2022. Den kommer att bli operationell under senare delen av 2023 och då 
som Meteosat-12. Satelliten kommer att ge mer exakta och frekventa observationer bl.a. av 
temperatur, fuktighet och blixturladdningar, vilka är nödvändiga för att ge bättre prognoser och 
varningar som hjälper oss att minska effekterna av svåra väderhändelser. 

Den andra MTG-satelliten, MTG-S1, kommer att ha ett nytt infrarött sonderingsinstrument 
(IRS) och Copernicus Sentinel-4 instrumentet för mätning av bl.a. kvävedioxid och ozon. MTG-
S1 är tänkt att vara färdig under kvartal 2 2024, men kommer troligen inte upp förrän under 
kvartal 4 2024 pga försening av den nya Ariane 62 raketen, som ska användas för att placera 
satelliten i omloppsbana.   

Andra generationens polära program, EPS-SG (Eumetsat Polar System-Second Generation) är 
också inne i sin utvecklings- och konstruktionsfas. Detta program kommer att bestå av en 
konfiguration med två satelliter mot dagens en, bl.a. med nya instrument för observationer av 
cirrusmoln (ICI) och för mätning av aerosoler (3MI) samt Sentinel-5 instrumentet från 
Copernicus. Den första satelliten, Metop-SGA1, planeras komma upp under kvartal 1 2025 och 
Metop-SGB1 under kvartal 4 2025. I tillägg finns en option om att sända upp Satellit-B1 först, 
dvs under kv1 2025, om beslut om detta tas före årsslutet 2023. 

Den högsta kostnaden inom ramen för nuvarande utvecklingscykel för de obligatoriska 
satellitprogrammen, MTG och EPS-SG är passerad och har hamnat på en platå, se figur 1 och 2. 
Den exakta årliga kostnaden beror bl.a. på i vilken grad som industrin håller tidtabellen för 
framtagningen av de nya satelliterna.  

Kostnaderna för MTG-programmet (som godkändes 2010/2011) har överskridit den 
kostnadsuppskattning som gjordes för programmet initialt med drygt 250 miljoner euro i dagens 
valutavärde. Detta pga tekniska utvecklingsproblem och ökade driftkostnader. Dessa 
extrautgifter är nu inkluderade i den långsiktiga finansiella planen.  

Under 2014/2015 togs beslut om det polära programmet European Polar Satellite – Second 
Generation (EPS-SG). Det finns en risk för att kostnaderna också här kommer överskrida de 
initialt uppskattade kostnaderna pga problem med utvecklingen av vissa instrument. 

De nya satellitprogrammen har även medfört behov av att bygga ut Eumetsat:s huvudkontor i 
Darmstadt. Kostnaden på 11 MEUR är inkluderad i budgeten för perioden 2021 till 2025. 
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Nya framtida satellitprogram 

Vertikala vindmätningar i atmosfären har gjorts genom ESA Earth Explorer-satelliten, ADM 
Aeolus, sedan september 2018 och dessa data har efter noggranna utvärderingar bedömts vara 
av så god kvalitet att de används av ECMWF i deras operationella prognosberäkningar. Då 
dessa observationer har visat sig ha betydande positiv effekt på väderprognoserna har det också 
påbörjats ett arbete inom Eumetsat för att se om denna typ av mätningar med hjälp av Doppler-
Wind Lidar (DWL) kan bli en utökning av EPS-SG programmet. 

Det har startats upp ett Aeolus-2 program, som godkändes på ESA Ministerrådsmöte i 
november 2022 och som kommer att omfatta två satelliter. Programmet inleds med en 
utvecklingsfas och övergår efter utvärdering och beslut i Council i en operationell fas. 
Programmet kommer att omfatta en första satellit finansierad genom ESA och en andra satellit 
finansierad genom Eumetsat, vilket ligger i linje med den samarbetsmodell som redan används 
för Eumetsat:s obligatoriska program. Skulle utfallet från utvärdering och beslut bli positivt 
kommer programmet att ge minst 10 års drift och observationer. En uppsändning av den första 
satelliten skulle kunna ske 2029/2030. Programförslaget för EPS-Aeolus kommer att presenteras 
för medlemsländerna i Eumetsat under 2024 och med beslut våren 2025. 

I samband med ministermötet (ESA CMIN19+) godkändes svenska Arctic Weather Satellite 
(AWS) (mikrovågsinstrument ombord på småsatelliter) som en del av ESA:s Earth Watch-
program. Denna satellit är tänkt att sändas upp i början av 2024 och den skulle därefter kunna 
utgöra starten på ett nytt program inom Eumetsat med en konstellation på mellan 16 och 20 
småsatelliter. Det skulle därmed bli ett viktigt komplement till de nuvarande polära satelliterna 
för nordliga latituder och Arktis men även globalt, vad gäller indata till numeriska 
väderprognoser. En sådan konstellation, med en första serie med satelliter som kommer upp 
under 2029, kan även den ses som en utökning av EPS-SG kapaciteten. Ett programförslag 
kommer att presenteras under 2024 (beslut våren 2025).  

Eumetsat:s deltagande i programmet finansieras under utvecklings(utvärderings)-fasen, 2021 – 
2025 genom en utökning av General Budget (GB) (godkänt i samband Council-102, dec 2022) 
och det ligger med i den långsiktiga finansiella planen, men därefter krävs enligt ovan 
ytterligare ekonomiska medel och ett beslut i Council om att gå vidare med ett operationellt 
program eller inte. 

Det nya altimeterprogrammet, Altimetry FO, följer en liknande tidtabell med ett programförslag 
under slutet av 2024, men detta är även avhängigt av ESA och EU-kommissionen och deras 
beslut inom ramen för EUs jordobservationsprogram Copernicus, vad gäller efterföljare till 
Sentinel-6B i form av ytterligare en motsvarande satellit, Sentinel-6C. Samtidigt förs 
diskussioner i Eumetsat om att även göra detta program obligatoriskt. 

Dessa tre program anges med indikativa siffror i Figur 1 och 2 eftersom de ännu inte är 
beslutade. 

Utöver ovanstående program diskuteras även en utvidgning av MTG-programmet med 
ytterligare en sonderingssatellit. Ett programförslag kan där komma att presenteras under 
2024/2025. 

Slutligen, när det gäller RO (Radio Occultation) mätningar initierades det under 2021 en 
pilotupphandling av dessa data från företaget Spire, vilket utgör en test på upphandling av data 
från kommersiella satellitaktörer. Ett programförslag om en fortsättning väntas under våren 
2023. 
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Copernicus 

Eumetsat är en aktiv partner i det europeiska Copernicusprogrammet, i första hand som en 
förstärkt aktivitet inom klimatövervakning. Detta partnerskap har skett under förutsättning att 
kostnaderna inte ökar för medlemsländerna i Eumetsat. 

Insatserna inom Copernicus utgörs av s.k. ”tredje parts program” med finansiering från såväl 
EU och ESA samt i vissa fall, som med Jason-programmet, även med medel från 
NASA/NOAA. Detta betyder att vissa svenska medel för satellitprogrammen även kanaliseras 
via andra vägar än genom Klimat- och näringslivsdepartementet.  

Mest uppenbart är detta för Jason-3 och Jason-CS. Jason-CS sändes upp 21 november 2020 från 
Vandenberg-flygbasen i Kalifornien, där hela produktsviten, inklusive högupplösta produkter, 
fanns tillgänglig i dec 2021. Jason-CS är ett frivilligt (optional) program. 

För Sentinel-3 har Eumetsat ett operationellt ansvar för EU Kommissionens räkning för två 
satelliter, där data och produkter från den senaste satelliten, Sentinel-3 B blev tillgängliga i 
januari 2019. 

Eumetsat är även aktivt involverad i framtagandet av Copernicus CO2M, som väntas komma 
upp 2025/2026. 

 

Figur 1. Finansiell plan 20 år framåt för de olika satellitprogrammen i Eumetsat. 
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Figur 2. Budget 2000–2022 & finansiell plan 2023–2042.   
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Bilaga 2  
ECMWF, prognos över framtida medlemsavgifter 
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Bilaga 3  
Förslag till finansiering av anslagsfinansierad verksamhet   

 

Belopp i tkr 

2022 

Utfall 

 

2023 

Prognos 

2024  

Beräkn. 

2025 

Beräkn. 

2026 

Beräkn. 

Anslag 1:9 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (ramanslag) 

Anslagspost 1. SMHI 

296 122 295 581   367 500 376 500 393 500 

Anslag 1:7 Avgifter till Internationella 
organisationer 

Anslagspost 7 Internationella 
organisationer, SMHI 

151 788 183 000 193 000 170 000 178 000 

Anslag 1:10 Klimatanpassning   

Anslagspost 5 Klimatanpassning - del till 
Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 

50 866 56 000 73 000 72 500 71 500 

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

0 0 18 000 18 000 18 000 

Avgiftsintäkter som disponeras 288 064 290 000 310 000 320 000 325 000 

Övriga inkomster som disponeras 89 238  92 000 94 000 96 000 100 000 

- varav bidrag 87 915  91 000 93 000 95 000 99 000 

- varav övriga inkomster som 
disponeras 

1 323 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa 

 

 

876 078  916 581 1 055 500 1 053 000 1 086 000 
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Bilaga 4  
Förslag till finansiering av avgiftsbelagd verksamhet  

(tkr) 2022 

Utfall 

2023 

Prognos 

2024 

Beräkn. 

2025 

Beräkn. 

2026 

Beräkn. 

UPPDRAGSVERKSAMHET       

Intäkter 54 708 55 000 56 000 57 000 58 000 

Kostnader 54 832 55 019 56 000 57 000 58 000 

Årets resultat - 125 - 19 0 0 0 

Ackumulerat resultat 219 200 200 200 200 

      

REGLERAD 
FLYGVÄDERTJÄNST  

     

Intäkter 51 867 52 700 53 000 61 000 63 000 

Kostnader 51 089 55 709 56 500 60 000 62 000 

Årets resultat 778 - 3 009 -3 500 1 000 1 000 

Ackumulerat resultat 1 309 - 1 700 - 5 200 - 4 200 - 3 200 

      

AFFÄRSVERKSAMHET       

Intäkter 74 320 78 000 80 000 82 000 84 000 

Kostnader 69 002 73 976 77 000 79 000 81 000 

Årets resultat 5 318 4 024 3 000 3 000 3 000 

Ackumulerat resultat - 13 824 - 9 800 - 6 800 - 3 800 -  800 

      

TJÄNSTEEXPORT      

Intäkter 57 765 55 000 60 000 60 000 62 000 

Kostnader 53 806 57 017 63 000 63 000 64 000 

Årets resultat 3 959 - 2 017 - 3 000 - 3 000 - 2 000 

Ackumulerat resultat 13 817 11 800 8 800 5 800  3 800 

      

OFFENTLIG 
RESURSSAMVERKAN 
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Intäkter 45 076 42 000 42 000 43 000 44 000 

Kostnader - - - - - 

Årets resultat - - - - - 

Ackumulerat resultat - - - - - 
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Bilaga 5  
Verksamhetsinvesteringar 

Verksamhetsinvesteringar       

 (tkr) 
2022 
Utfall 

2023 
Prognos 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 
Beräkn. 

Immateriella investeringar           
Datasystem, rättigheter m.m. 919 1 900 1 000 1 000 1 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  25 849 39 300 39 000 36 000 32 000 

Byggnader, mark och annan fast egendom      

Övriga verksamhetsinvesteringar      

Summa verksamhetsinvesteringar 26 768 41 200  40 000 37 000 33 000 
       
Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 26 768 41 200 40 000 37 000 33 000 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen)      

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)      

Anslag 20 01 009 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (Ramanslag)      
Summa finansiering 26 768 41 200 40 000 37 000 33 000 
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Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar    

(tkr)  
2022 

Utfall 
2023 

Prognos 
2024 

Beräkn. 
2025 

Beräkn. 
2026 

Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  111 772 103 396 103 000 102 000 97 000 

Nyupplåning (+) 30 548 41 200 40 000 37 000 33 000 

Amorteringar (-) -38 924 -41 596 -41 000 -42 000 -44 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 103 396 103 000 102 000 97 000 86 000 

       

Beslutad/föreslagen låneram 140 000 145 000 130 000 125 000 120 000 

       

Ränteutgifter 828 3 004 2 500 2 500 1 800 

            

Finansiering av räntor och avskrivningar         

Utgiftsområde 20 anslag 1:9 34 914 39 100 38 100 39 100 40 600 

Övrig finansiering (via avgifter) 4 838 5 500 5 400 5 400 5 200 
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	1 Övergripande analys och generella slutsatser
	SMHI äskar medel för att fortsatt uppfylla uppdraget att ta fram beslutsunderlag som bidrar till ett hållbart samhälle. Samhällsutvecklingen, med bland annat klimatförändringar, energiomställning och ett försämrat säkerhetsläge, innebär en ökad efterfrågan på SMHIs information, kunskap och tjänster. Samtidigt finns det utmaningar att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi och hantera ökade kostnader och osäkerhet kring framtida intäkter. 
	Ett hållbart samhälle – en livsviktig uppgift
	SMHI har en livsviktig roll och uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och 
	klimat. SMHIs information och kompetens bidrar till hela samhällets hållbarhet. Den är viktig för en god samhällsplanering, för ökad säkerhet och för att minska samhällets sårbarhet. Det finns en mycket stor efterfrågan i samhället på SMHIs tjänster och produkter. SMHI beskriver status och förändringar inom luft, vatten och hav där både miljö och klimat är mycket viktiga dimensioner. Myndighetens leveranser tar hänsyn till den komplexitet som finns i en hållbar omställning inom naturmiljö, biologisk mångfald, klimat, samhällsutveckling, ekonomi och hälsa, i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Målen i Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket är centrala för SMHIs arbete.
	Samhällsnyttiga produkter och tjänster i sju tjänsteområden
	För att ytterligare öka förmågan att möta samhällets behov av kunskapsunderlag har SMHI delat in sina produkter och tjänster i så kallade tjänsteområden. Varje tjänsteområde samlar olika målgrupper som har liknande behov. SMHIs tjänsteområden omfattar prognosbaserade beslutsunderlag, samhällets beredskap och larmtjänster, samhällsplanering luft, samhällsplanering hav, samhällsplanering sötvatten, internationellt utvecklingssamarbete samt klimatinformation och klimatanpassning.
	Fortsatt arbete för en långsiktigt hållbar ekonomi
	Arbetet för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi ska säkerställa SMHIs förmåga att fullfölja sitt uppdrag och har pågått under flera år. Detta kräver särskilt fokus även framöver. Ett flertal åtgärder av olika omfattning och karaktär pågår eller är redan vidtagna och det arbetet kommer fortsätta. Den avgiftsbelagda verksamheten visar nu samlat åter ett ackumulerat överskott. Det finns fortsatta utmaningar i den avgiftsfinansierade verksamheten då de ackumulerade resultaten för ingående delområden uppvisar både över- och underskott. Den avgiftsbelagda verksamheten bedöms under 2024 och 2025 samlat åter visa ett ackumulerat underskott, främst orsakat av underskott i flygvädertjänsten.
	Nedläggning av två lokala kontor och avveckling av ett affärssegment är exempel på stora, strukturella åtgärder som genomförts under de senaste åren och som har krävt ett omfattande arbete. Det är fortsatt en utmaning att skapa utrymme för den sortens strukturella förändringar då kostnaderna initialt ofta ökar snarare än minskar.
	Flera faktorer som leder till ökade kostnader
	För att möta samhällets ökade efterfrågan på SMHIs tjänster krävs insatser. Kostnaderna för verksamheten har ökat och kommer att fortsätta att öka. Det gäller allmänna kostnader så som pensioner, lokalhyror och räntor. Det gäller i högsta grad mer specifika kostnader som uppstår genom ökade säkerhetskrav, lagringskostnader, investeringar i datorkraft och grundläggande observationsnät samt SMHIs roll i upprustning av det civila försvaret. 
	Utmaningar med en lägre anslagsnivå
	En tidsbegränsad ökning av ramanslaget 1:9 med 25 mnkr per år under 2021 och 2022 har varit mycket välkommen men den finns inte kvar 2023. För att klara omställningen till en väsentligt lägre anslagsnivå 2023 har det krävts en särskild planering under 2022.
	Analyser har genomförts för att hitta områden där det går att minska kostnaderna utan att det får alltför långtgående konsekvenser för de tjänster och produkter som SMHI levererar till samhället. Ytterligare analyser behövs. Negativ inverkan på leveranser blir oundviklig om de analyserade åtgärderna behöver genomföras. 
	Utmaningar med tidsbegränsade medel
	SMHIs verksamhet bedrivs till betydande del genom tidsbegränsad och riktad finansiering. Det är positivt att SMHI har möjligheten att utföra mer kortsiktiga uppdrag genom avgiftsbelagd verksamhet, bidrag och ettåriga anslag. SMHI kan därmed möta fler samhällsbehov än vad som vore möjligt genom enbart anslagsverksamhet. Intäkter från den avgiftsbelagda och bidragsfinansierade verksamheten bidrar dessutom till finansiering av SMHIs infrastruktur. Det är dock utmanande om intäkter från kortsiktiga uppdrag i för hög grad behövs för att säkra finansiering av långsiktiga kostnadsåtaganden och investeringar i den grundläggande produktionsinfrastrukturen: IT-system, observationsnät, beräkningsmodeller och kvalitetsgranskade databaser. Intäkter från kortsiktiga uppdrag kan ofta vara osäkra och kommer inte sällan med kort framförhållning vilket medför ett omfattande planeringsarbete och kontinuerlig omprioritering av resurser med en stressande arbetsmiljö som följd. SMHIs samhällsviktiga tjänster, öppna data, information och kunskapsunderlag bygger till stor del på den grundläggande infrastrukturen. Det medför att det är svårt att göra snabba omprioriteringar i vad som levereras till samhället. Avsaknad av långsiktig finansiering av basinfrastruktur skapar även en otydlighet i vad som är möjligt för SMHI att leverera till samhället.
	Behov av en robust produktionskedja för samhällets klimatarbete
	Inom klimatområdet har SMHI under de senaste åren fått utökade medel, framför allt genom Klimatanpassningsanslaget 1:10. Detta anslag, liksom andelen till SMHI, har ökat från år till år, vilket varit mycket positivt för SMHIs möjligheter att stötta samhället i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. SMHIs klimatinformation är central i hela samhällets insatser för nödvändig utsläppsminskning och klimatanpassning.
	Förutsättningen för en hållbar och kvalitetssäkrad leverans av klimatinformation är en robust produktionskedja inom klimat. Det krävs tillförlitliga långa mätserier, omfattande databaser, kraftfulla superdatorer och avancerade beräkningsmodeller som kan generera information med rätt geografisk upplösning och med noggranna analyser av graden av osäkerheter i framtidsscenarierna. Det krävs även en väl genomtänkt paketering och kommunikation av resultaten. En robust, grundläggande klimatproduktion på SMHI ger således de förutsättningar som krävs för att snabbt kunna leverera kunskapsunderlag till olika målgrupper och i takt med förändrade samhällsbehov. 
	Äskande av medel
	Inom vissa områden finns särskilda behov av utökade anslagsmedel för att bibehålla SMHIs förmåga att omsätta kunskap till samhällets behov. För att möta de ökade behoven för Sveriges hav ställs nya krav på SMHI inom tjänsteområdet för samhällsplanering hav. Efterfrågan av underlag för att öka samhällets förmåga att hantera klimatförändringen är ett annat. Stöd till samhällets energiomställning ryms inom flera tjänsteområden. Här finns äskanden i inom ramanslaget 1:9 i avsnitt 3.2 Kvalitetssäkrad information om klimatförändringarna, 3.3 Fördjupad kunskap om ett hav i förändring och 3.5 SMHIs roll i energiomställningen.
	Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av observationsnäten är en förutsättning för samhällsnyttiga leveranser inom alla tjänsteområden. Säkerhetsläget och SMHIs roll som beredskapsmyndighet ställer nya krav på myndigheten och produktionen inom alla tjänsteområden. Här finns som äskanden i avsnitt 3.1 Säkerhet och beredskap och 3.4 Ett ändamålsenligt observationsnät.
	I avsnitt 4 finns SMHIs förslag till äskanden inom ramanslaget 1:10 Klimatanpassning, som tillsammans utgör planen för att fortsätta att utveckla tillgång till klimatinformation och beslutsunderlag för klimatanpassning.
	SMHIs sammantagna bedömning är att myndigheten är beroende av en höjning av ramanslagen, för att säkerställa en långsiktigt finansierad, säker infrastruktur, för att leverera efterfrågat underlag till samhället och för att möta kommande kostnadsökningar.
	2 Sammanfattning av budgetunderlaget 
	I detta avsnitt finns korta sammanfattningar av de äskanden som beskrivs mer ingående i avsnitt 3-6.
	2.1 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:9

	SMHI föreslår en nivåhöjning av ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut med 75,5 mnkr för 2024, med 77,5 mnkr för 2025 och med 87,5 mnkr för 2026 (jämfört med regeringens Budgetproposition för 2023, Prop. 2022/23:1)
	För att kunna möta behovet av kvalitetssäkrad information och beslutsunderlag om klimat är SMHI beroende av en långsiktig och stabil finansiering av produktionskedjan för klimatinformation.
	2.2 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:10

	SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:10 Klimatanpassning tillförs 73 mnkr 2024, 72,5 mnkr 2025 och 71,5 mnkr 2026.
	2.3 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:11

	SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö tillförs sammanlagt 18 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
	2.4 Sammanfattningar av äskanden inom ramanslag 1:7

	SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:7 Avgifter till internationella organisationer tillförs 193 mnkr 2024, 170 mnkr 2025 och 178 mnkr 2026.
	3 Ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
	Detta avsnitt innehåller äskanden inom ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut inom områdena säkerhet och beredskap, kvalitetssäkrad information om klimatförändringarna, fördjupad kunskap om ett hav i förändring, ett ändamålsenligt observationsnät samt SMHIs roll i energiomställningen. 
	3.1 Säkerhet och beredskap

	SMHI har en uppgift att tillhandahålla viktiga underlag för militär verksamhet och andra viktiga samhällsfunktioner i både normalläge, kris och krig. Uppgiften att planera för att de viktigaste funktionerna ska fungera även i höjd beredskap och krig har blivit mer omfattande och tydligare i och med att SMHI blivit beredskapsmyndighet enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. SMHIs roll inom internationell säkerhet kommer troligen också att utvecklas de kommande åren kopplat till olika arbetsgrupper inom NATO. Ett aktuellt exempel är NATO Climate Change and Security Centre of Excellence (CCASCOE), vilket är ett center inom NATO för klimat och säkerhet som håller på att byggas upp. Omfattning och inriktning kommer att påverka vilka insatser som behöver göras och vilka resurser och finansiering som behövs.
	De senaste åren har säkerhetsläget förvärrats vilket måste tas hänsyn till i säkerhets- och beredskapsarbetet. Ett av de allvarligaste hoten för SMHI är risken för cyberattacker. SMHI har en omfattande IT-miljö och unika datamängder som måste skyddas. Det IT- och informationssäkerhetsarbete som behövs för att skydda verksamheten är kostsamt och måste byggas upp över tid.
	Även om SMHI har ett väl utvecklat säkerhets- och beredskapsarbete så innebär den nya rollen som beredskapsmyndighet tillsammans med säkerhetsläget och strukturen på myndighetens IT-miljö att det finns ett stort behov inom flera områden av att förbättra robustheten och leveransförmågan. SMHI har påbörjat detta arbete och de 3,5 mnkr som tillfördes nya beredskapsmyndigheter inför 2023 räcker till en del av de grundläggande uppgifterna. Myndigheten har också beviljats ytterligare 3 mnkr per år i tre år från anslag 2:4 Krisberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att göra en avgränsad del av arbetet. SMHI bedömer dock att mer finansiering behöver skjutas till vilket har påtalats genom rapporteringar till MSB under 2022. I annat fall kommer det att finnas en överhängande risk för att en cyberattack får mycket allvarliga och långvariga konsekvenser för verksamheten och att SMHI inte kan utföra sina prioriterade uppgifter. 
	Behoven av ekonomisk förstärkning till säkerhet, robusthet och beredskap betonas i MSB:s slutredovisning av regeringsuppdrag Ju2022/01209/SSK, ”Civilt försvar mot 2030 - ett totalförsvar i balans”. Där föreslås ett tillskott med 10 mnkr per år från 2026 för SMHI samt del av 40 mnkr per år tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten. I MSB:s första delredovisning ”Ett balanserat civilt försvar” anges behovet som 9 mnkr för 2024 och 10 mnkr för 2025.
	Nedan följer de åtgärder som det behöver skjutas till pengar för de kommande åren. Alla åtgärderna är angelägna men en prioriteringsordning har tagits fram, med det viktigaste först. Åtgärderna är väl grundade i Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys 2022 (SMHI 2022/1586/10.4)
	3.1.1 Cybersäkerhet och en robustare produktion

	Cyberangrepp och påverkansoperationer pågår för fullt och hela tiden. Varje dag drabbas SMHI av olika angrepp riktade mot IT-infrastrukturen. SMHI har både en samhällsviktig produktion och mycket värdefulla och unika data, bl.a. kopplade till klimatet. Ett cyberangrepp som ”lyckas” skulle kunna få mycket stora konsekvenser både för SMHI och det svenska samhället. Det är därför av yttersta vikt att SMHIs skydd mot och förmåga att hantera dessa attacker höjs.
	SMHI har från anslag 2:4 Krisberedskap beviljats 3 mnkr årligen 2023-2025 för ett projekt för att skapa en robust produktion. Det handlar om att kunna leverera viktiga underlag även under kris, höjd beredskap och krig. Som referensgrupp i projektet finns Försvarsmakten, Strålskyddsmyndigheten (SSM) och MSB då de är användare av viktiga underlag från SMHI. De åtgärder som beslutas prioriteras utifrån största totalförsvarseffekt. Tack vare krisberedskapsmedlen ökar möjligheterna att arbeta med området under de två första åren inom perioden som detta budgetunderlag avser. Behoven väntas dock öka och kommer även att finnas för 2026 och framöver. Finansieringen från MSB är ett viktigt bidrag till att produktion av väder- och vattenrelaterat underlag fungerar i alla lägen.
	Idag saknas utrymme i förvaltningsanslaget för det arbete som krävs för att åtgärda de allvarligaste risker som externa revisioner pekat på, men även generellt för att möta den hotbild och de nya krav som ställs på myndigheten i det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i.  
	Ett ökat förvaltningsanslag behövs för att följande åtgärder ska kunna genomföras:
	· Etablering av en funktion för proaktiv övervakning av infrastrukturen, för att tidigt upptäcka och motverka cyberattacker.
	· Förstärkning av det operativa IT-säkerhetsarbetet för att snabbt kunna agera på incidenter från cyberattacker.
	· Ökad kompetens i analys av cyberincidenter.
	· Robustare system, infrastruktur och arbetssätt samt nationella och internationella samarbeten och överenskommelser, som gör att samhällsviktiga tjänster kan upprätthållas i kris, höjd beredskap och krig.
	För förstärkning av infrastruktur, cyberförsvar och robust produktion föreslås att SMHI tillförs 5,5 mnkr år 2024, 6 mnkr år 2025 och 10 mnkr år 2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att identifierade svagheter i myndighetens infrastruktur och cyberförsvar inte kan åtgärdas, vilket medför stora risker avseende myndighetens leveransförmåga av samhällsviktiga tjänster. Uteblivna leveranser kommer att ge allvarliga konsekvenser både för det civila samhället och för Försvarsmakten. Uteblivna åtgärder kan även medföra att unika och värdefulla data, som myndigheten har samlat in under flera hundra år, går förlorade. 
	3.1.2 Investeringar för att klara kraven i höjd beredskap och krig

	En situation med höjd beredskap eller krig medför speciella behov av skydd av och redundans för anläggningar. Ett väpnat angrepp, med krigshandlingar på svenskt territorium, kan inte uteslutas. I sådana fall kan långvariga avbrott av både energiförsörjning och elektronisk kommunikation förekomma. Detta framgår av skriften Handlingskraft (FM2021-l 7683:2 MSB2020-l6261-3). För att höja förmågan att fungera och producera under störda förhållanden krävs investeringar inom följande områden:
	 Det finns en risk för att en stor del av myndighetens observationer kan utebli i samband med störningar vid höjd beredskap och krig. Att observationerna görs och samlas in är av stor vikt för att bl a olika slag av flygverksamhet, SSM och Försvarsmakten ska få rätt underlag. Att förstärka delar av observationsnätet kräver tid och resurser. Områden som behöver säkras är främst elförsörjning och datakommunikation. Prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras kommer att beslutas efter dialog med bl a Försvarsmakten.
	 En del myndigheter har ledningsplatser som har ett mycket högt fysiskt skydd så verksamhet kan fortsätta i ett krigsläge. SMHI behöver utifrån planeringsunderlag och rimliga scenarier utreda och ta ställning till hur området ”skyddade platser för ledning och/eller produktion” bör hanteras.
	 För att göra bra meteorologiska och oceanografiska prognoser krävs omfattande beräkningar av superdatorer. SMHI har tillgång till superdatorer men åtgärder för att säkra dessa på olika sätt måste utredas utifrån hotbilden som finns idag och behovet att verksamheten ska fungera. Det kan till exempel handla om el, datakommunikation och fysiskt skydd. Superdatorer behövs både för grundläggande meteorologiska och oceanografiska prognoser och för t.ex. spridningsberäkningar för radioaktivt nedfall.
	För planering, investering och implementering av åtgärder för skyddade eller alternativa platser samt driftsäkrare observationsnät och superdatorberäkningar föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr år 2024, 4 mnkr år 2025 och 9 mnkr för år 2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utebliven finansiering väntas medföra högre risk för att anläggningar och verksamheten slås ut vid elavbrott, höjd beredskap och krig med stora konsekvenser för SMHIs leveranser till både det civila och det militära försvaret.
	3.1.3 Förstärkt IT-miljö och försörjningsberedskap för kritiska komponenter

	SMHI har låtit externa revisorer granska verksamheten ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Detta har resulterat i en åtgärdslista för att förnya och förstärka IT-miljön för att minimera existerande risker för att ett cyberangrepp ska få stora konsekvenser. 
	Kriget i Ukraina och Covid-19-pandemin har visat att försörjningskedjor lätt kan störas och att det kan bli svårt att få tag i kritiska komponenter, med uteblivna leveranser eller långa leveranstider som följd. Ett sätt att ytterligare stärka förmågan att producera och leverera i alla lägen är att dubblera eller lagerhålla vissa kritiska komponenter för observations- och IT-infrastrukturen. 
	För att åtgärda dessa punkter och även se till att SMHI lever upp till nya lagar och föreskrifter inom området behövs både personalresurser och investeringar.
	För förnyad och förstärkt IT-miljö för ökad cybersäkerhet samt lagerhållning av vissa komponenter för IT- och observationsinfrastrukturen föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr år 2024, 6,5 mnkr år 2025 och 6,5 mnkr år 2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att myndigheten inte kan leva upp till nya lagar och förordningar inom området samt att de risker externa revisioner identifierat hos myndigheten inte kan åtgärdas, vilket medför stora risker avseende myndighetens leveransförmåga av samhällsviktiga tjänster. Uteblivna leveranser kommer att ge allvarliga konsekvenser både för det civila samhället och för Försvarsmakten. Uteblivna åtgärder kan även medföra att unika och värdefulla data, som myndigheten har samlat in under flera hundra år, går förlorade.
	3.2 Kvalitetssäkrad information om klimatförändringarna

	Sommaren 2022 var den varmaste som uppmätts i Europa, samtidigt som de senaste åtta åren varit de varmaste som uppmätts globalt. Detta ligger helt i linje med slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten om det naturvetenskapliga forskningsläget kring de globala klimatförändringarna. Den slår fast att de globala klimatförändringarna fortgår i snabbt tempo. Den globala medeltemperaturen ökar och är nu drygt en grad högre än under slutet av 1800-talet. På motsvarande sätt har Sverige sett en ökning på 1,9 °C, alltså en ungefär dubbelt så stor ökning. Med hjälp av bättre klimatmodeller, nya observationer, uppdaterade klimatscenarier och omfattande klimatforskning har vi fått ytterligare ökad förståelse för hur klimatsystemet fungerar. Flera av de senaste årens extremväderhändelser i Europa kan numera knytas till den observerade klimatförändringen. Även Sverige har de senaste åren allt oftare drabbats av väderextremer som varit kostsamma för samhället och resurskrävande att hantera. Dessa har, tillsammans med den tydliga framtidsbilden från IPCC:s kunskapsutvärderingar, tydliggjort samhällets snabbt växande behov av god och effektiv beredskap att hantera klimatförändringarna. Förväntningarna på uppdaterad klimatinformation ökar därmed och ändrar karaktär till att bli alltmer detaljerad rörande specifika frågor. Detta bedöms vara en förändringsprocess som samhället bara påbörjat, något som ställer helt nya och mer avancerade krav på de beslutsunderlag SMHI levererar. Möjligheten att vidta ändamålsenliga och effektiva åtgärder beror till stor del på kvaliteten hos underlaget. För SMHIs del blir situationen alltmer ohållbar i ljuset av de ökande kraven. Kortsiktig finansiering och tidsbegränsade forskningsprojekt där externa finansiärer till stor del definierar ramar och mål har visat sig vara alltmer ineffektiv och hämmande för kvaliteten i leveranserna till samhället. Istället måste myndigheten systematiskt bygga upp en sammanhållen och långsiktig produktionskedja för klimatinformation som på ett effektivt sätt tillvaratar och förvaltar forskningens resultat, metoder och verktyg. Med transparenta och kvalitetssäkrade processer blir det den gemensamma infrastrukturen som ligger till grund för SMHIs förmåga att effektivt kunna svara upp till samhällets allt högre krav på bästa tillgängliga beslutsunderlag för god förmåga att hantera klimatförändringarna. 
	Den föreslagna produktionskedjan för klimatinformation består av följande fyra delar som är nära förbundna med varandra och samverkar som en helhet för att förädla de mycket stora volymerna rådata till klimatinformation och beslutsunderlag för klimatanpassning. Det går inte att prioritera mellan dessa fyra delar eftersom de är beroende av varandra. Om finansiering inte tillförs behöver ambitionsnivån sänkas. Följden blir mindre omfattning och lägre kvalitet på både data och klimatinformation.
	3.2.1 Löpande utveckling och underhåll av system för klimatmodellering

	I första steget steg i produktionskedjan tillvaratas och förvaltas SMHIs internationella forskningsaktiviteter rörande klimatmodellering och klimatscenarier så att modellsystemen kan användas för att producera nödvändigt dataunderlag. Detta gäller för både globala klimatsystemmodeller och för geografiskt högupplösta regionala kopplade modeller för atmosfär, hav, land och vattendrag. Löpande utveckling och underhåll är en grundbult för att säkerställa att SMHIs klimatinformation uthålligt vilar på vetenskaplig grund.
	För löpande utveckling och underhåll av system för klimatmodellering föreslås att SMHI tillförs 10 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Om inte modellsystemen anpassas från att vara forskningsverktyg till att fungera effektivt för produktion av klimatdata försvåras produktionen av klimatdata och klimatscenarier (punkt 3.2.2 nedan). Detta får återverkningar på både kvaliteten hos datamaterialet och den transparens som kan förväntas hos beslutsunderlag.
	3.2.2 Användning av modellsystem för produktion av klimatdata och –scenarier

	Modellsystemen i 3.2.1 ovan används i andra steget i processen för att producera de ensembler av klimatscenarier som ligger till grund för all klimatinformation och beslutsunderlag5. I detta ingår utveckling och samordning av analysmetoder för kvalitetsförbättring och modellutvärdering. Här förädlas modellresultaten till det omfattande dataunderlag som är basen för samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna. Datamaterialet följer då kunskapsläget och uppdateras kontinuerligt genom produktion av klimatdata och analyser. 
	För modellsystem för produktion av klimatdata och –scenarier föreslås att SMHI tillförs 10 mnkr per för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utan en långsiktigt förvaltad produktion av klimatdata och -scenarier riskerar Sverige behöva använda ett begränsat beslutsunderlag av lägre kvalitet och sämre geografisk precision. Detta riskerar särskilt att begränsa beslutsunderlaget för situationer med extremväder. Tillgången till uppdaterat beslutsunderlag riskerar att försenas och försvåras. Följden blir att Sveriges möjligheter att hantera klimatförändringarna försämras.
	3.2.3 Etablering och drift av en svensk databas vid Nationellt superdator-centrum

	Det tredje steget i produktionskedjan är etablering och drift av en svensk databas vid Nationellt superdatorcentrum (NSC). Det innebär en central nod för lagring och tillgängliggörande av den basdata som är grunden för svenska klimatanalyser, inklusive globala och regionala simuleringar för atmosfär, hav, land och vattendrag. För att säkerställa ett brett dataunderlag inkluderar detta inte bara SMHIs egen producerade data (från 3.2.2 ovan) utan även simuleringar från de internationellt samordnade programmen och andra samarbeten.
	För etablering och drift av en svensk databas vid NSC föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utan en sammanhållen hantering av basdata är det inte tydligt vilka dataset som är kvalitetssäkrade och vad de är lämpliga att användas till. De kan då tolkas på olika sätt vilket kan ge olika budskap i olika beslutsunderlag.
	3.2.4 Kunskapsförmedling av klimatinformation

	I sista steget i produktionskedjan förädlas och sammanställs slutligen datamaterialet från föregående steg (punkt 3.2.3 ovan) till klimatinformation och beslutsunderlag som genererar nytta till ett brett spann av användare via t.ex. webbtjänster, föreläsningar och publicering av såväl tekniska som populärvetenskapliga rapporter och artiklar.
	För kunskapsförmedling av klimatinformation föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utan detta steg kan myndigheten inte på ett effektivt och transparent sätt bistå samhället med uppdaterad och relevant klimatinformation. Följden blir att förutsättningarna blir sämre för Sveriges hantering av klimatförändringarna.
	3.3 Fördjupad kunskap om ett hav i förändring

	Sveriges hav utgör en unik och känslig miljö men står under stark påverkan av mänskliga aktiviteter genom fysisk påverkan, båttrafik, fiske och turism. Östersjön är ett speciellt utsatt innanhav genom sitt begränsade vattenutbyte med havet, det stora avrinningsområdet med sina 90 miljoner invånare och med det speciella ekosystem som bildats i den bräckta, marina miljön. Östersjön är starkt påverkat av kemikalier och övergödning med symptom såsom cyanobakterieblomningar, syrebrist och döda havsbottnar.
	Haven runt Sverige står under en enorm omvandling då klimatförändringen kommer ge effekter på såväl havsmiljö som ekosystem. Samtidigt är den resurs som haven och kustzonen innebär allt mer betydande, inte minst genom att vara buffert för klimatförändringen genom upptag av koldioxid, men också genom ökad exploatering genom blå näring och havsbaserad vindkraft. För att säkra ett hållbart nyttjande av den marina resursen, där miljömål nås och känsliga ekosystem skyddas, krävs en väl fungerande förvaltning.
	En grundbult i förvaltningen är miljöövervakningen och de data som utgör bas för analyser av såväl status, förändringar, nya påverkansfaktorer och effekten av miljöåtgärder. Sveriges betydande investering i forskningsfartyget R/V Svea har gett en god mätinfrastruktur med stora möjligheter att generera behövliga data för en ekosystembaserad förvaltning. SMHI har lagt ökade resurser för att säkra bästa användning av plattformen samt att kvalitetssäkra och distribuera insamlade data för olika aktörers behov. SMHI noterar en ökad efterfrågan på analyser av påverkansfaktorer på den marina miljön samt effekter av klimatförändringen, vilka möts genom ett ökat fokus på dataanalyser och utveckling av funktionella beräkningsmetoder och beslutsmodeller. 
	För att möta de ökade samhällsbehoven ser SMHI främst ett behov av resursförstärkning för aktiviteterna på och runt R/V Svea. SMHI ser även behov av stärkta resurser för att kunna genomföra de aktiviteter som i ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag identifierades som de mest betydelsefulla, för att möta målen för ett hållbart hav uppsatta inom FN:s årtionde för havsforskning.  
	3.3.1 Oceanografisk infrastruktur inklusive R/V Svea

	En modern och väl fungerande oceanografisk infrastruktur för datainsamling i haven runt Sverige är nödvändig i en tid då nyttjandet av och stressen på havet ökar. Havsplanering för ökad energiutvinning och blå näring, i kombination med redan existerande miljöproblem och klimatförändring, ställer ökade krav på information. SMHIs roll som beredskapsmyndighet och förvaltare av oceanografisk infrastruktur genererar också en förväntan på havsdata och havsanlys. Denna förstärks på grund av det förändrade säkerhetsläget.
	Genom nyttjande av det moderna forskningsfartyget R/V Svea, i kombination med andra mätplattformar, satelliter och modellering, samlar SMHI in nödvändiga data och skapar samhällsnyttiga beslutsunderlag. SMHIs experter bearbetar och tolkar data, modellerar och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet och erbjuder framtidsscenarier till allmänheten, beslutsfattare och forskare. Den samlade informationen behövs för välgrundade beslut om åtgärder och investeringar för ett hav i balans. 
	Informationen är avgörande för att kunna utfärda havsprognoser och varningar samt nödvändig för planering av Sveriges marina försvar och krisberedskap. Försvarsmakten och SMHI samlar in data från R/V Svea och andra marina mätsystem till sin dagliga verksamhet. Dessa data är viktiga för att ström, transport- och ljudinformation beräknad av oceanografiska modeller blir mer rättvisande. För Kustbevakningen och MSB är stödet från modellberäkningar viktigt exempelvis vid oljeolyckor eller vid räddningsinsatser. 
	Med syftet att svara på samhällets behov av information om våra hav behöver SMHI ökade medel för nyttjande och utveckling av den oceanografiska infrastrukturen ombord på R/V Svea samt andra plattformar och automatiska mätsystem. För att bibehålla långa tidsserier från utsjön, oumbärliga för klimatforskning och åtgärdsuppföljning samt analys och modellering av havsmiljön, behöver tillräcklig fartygstid för R/V Svea säkerställas. Omfattande prisökningar, bland annat på fartygsbränsle, gör att det utan ekonomiskt tillskott blir svårt att upprätthålla nuvarande nivå på havsövervakningen. Dessutom borde R/V Svea använda förnybart bränsle vilket skulle öka kostnaderna ytterligare. Av kostnadsskäl drivs fartyget sedan mars 2022 med fossilt fartygsdiesel.
	Utöver mätningar med R/V Svea behövs ytterligare utveckling och förstärkning av den marina infrastrukturen för att nya typer av data ska komma till nytta genom datahantering, tillgängliggörande, modellering och nya förädlade tjänster och verktyg. Det är informationen från olika typer av mätningar och beräkningsmodeller som ger förutsättningar för att möta samhällets olika behov av data från havet. Som ett led i detta kommer samverkan med Försvarsmakten kring oceanografisk datainsamling, mätsystem och dataflöden säkerställas och utvecklas för att säkra att SMHI kan leverera enligt förväntan som beredskapsmyndighet. Dessa insatser kommer även att bidra till att säkra grundläggande efterfrågad information till övriga myndigheter och säkerhetsfunktioner i samhället, även i kristider.
	SMHI ser behov av att:
	 Säkerställa långa obrutna mätserier som är viktiga i klimatövervakningen samt för att kunna kvalitetssäkra beräkningsmodeller för prognoser, planering och åtgärdsanalyser. 
	 Förbättra tillvaratagande av mätningar och data som möjliggjorts genom mätplattformar på R/V Svea. 
	 Införskaffa kompletterande mätinstrument som stödjer insamlandet av data tillsammans med befintliga plattformar.
	 Förstärka, utveckla och förvalta den marina infrastrukturen genom exempelvis stärkt kvalitetskontroll.
	 Kombinera data från R/V Svea med satellitdata, andra mätplattformar och modellberäkningar för att säkra kvalitetsbehoven för återanalyser, prognos- och varningstjänsten samt havsmiljö och klimatmodellering.
	 Fortsätta implementering av intelligenta och automatiserade metoder för effektiviserade analyser av stora datamängder.  
	 Förstärka utveckling av metoder och tjänster för att förädla, förpacka, förmedla och tillgängliggöra data och information till användbar samhällsnytta.
	För att utveckla och bättre nyttja marin infrastruktur samt förmedla ny kunskap om havet föreslås att SMHI tillförs 14 mnkr år 2024, 14 mnkr år 2025 och 15 mnkr år 2026.
	Konsekvenser av utebliven finansiering
	Utan ökad finansiering minskar möjligheten för SMHI att leverera enligt förväntan på ändamålsenliga data, kunskapsunderlag, informationsbearbetning, verktyg och visualiseringar för säkerhetsaspekter, miljömål- och annan samhällsnytta. Modernisering och införande av effektiva system för hantering av infrastruktur och informationsdelning samt kvalitetssäkring av dataflöden reduceras.
	Långa tidsserier från havet är ovärderliga inom bland annat statusbedömning, modellering och trendberäkning. Utebliven ökad finansiering medför överhängande risk att flertalet långa tidsserier bryts och att den statistiska signifikansen på havsmiljödata sjunker.
	Forskningsfartyget R/V Svea är en stor nationell investering för utpekade samhällsbehov som riskerar att inte realiseras om medel inte finns så att det kan nyttjas som tänkt. Vid minskad frekvens av miljöövervakningens utsjömätningar minskar kostnader för exempelvis bränsle, men många kostnader såsom fartygets förvaltning och personalkostnader kvarstår även om fartyget ligger kvar i hamn, vilket ger ett ineffektivt nyttjande av resurser.
	3.3.2 FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

	FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021–2030 (havsdekaden), är en unik möjlighet att långsiktigt stärka internationella och nationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap. 
	Snabb åtkomst till kvalitetssäkrade havsdata och information är avgörande för att förutse, planera, följa upp och åtgärda hot mot den marina miljön och för att kunna utveckla relevant policyer och lagstiftning som säkrar skydd av känsliga områden längs våra kuster och i våra hav. Likaså är bättre kvalitet och mer lättillgänglig marin data en förutsättning för ytterligare hållbar ekonomisk utveckling, så kallad ’blå tillväxt’.
	I regeringsuppdraget Sveriges bidrag till havsdekaden, som utfördes av SMHI, Formas, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sida, konstaterades att data och modeller är grundpelarna för att säkra en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av haven runt Sverige. Genom sin roll som förvaltningsmyndighet för oceanografisk infrastruktur har SMHI en nyckelroll för att Sveriges ambitioner under havsdekaden ska kunna införlivas. 
	För att möta utpekade svenska ambitioner finns behov av:
	 En ökad samordning och strukturering av nationella oceanografiska data, vilket inkluderar data samlade i realtid, såväl som historiska och modellerade data. Dessa data ska delas öppet genom SMHIs ansvar som nationell datavärd för marinbiologi och oceanografi samt i rollen som National Oceanographic Data Centre (NODC) under Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC). 
	 Nationell samordning av de modellbaserade beslutsstödsystem som finns på olika myndigheter, institut och lärosäten, för att säkra metodbehoven av en effektiv ekosystembaserad havsförvaltning, där olika insatser från olika aktörer kompletterar och stärker varandra.
	 Att säkra att klimatscenarier för svenska hav och arktiska områden produceras för samhällets olika behov och i takt med förändrat kunskapsläge. Här avses exempelvis behoven inom svensk förvaltning men även för svenska bidrag till internationella konventioner och avsiktsförklaringar såsom the Helsinki Commission (HELCOM) och the Oslo and Paris Conventions (OSPAR), EU:s marina direktiv och vattenförvaltning samt strategi för den arktiska regionen och havens biodiversitet.
	För att säkra möjligheten till leverans mot identifierade svenska behov och för att bygga upp nödvändiga förutsättningar för att uppnå målsättningar för det svenska bidraget till FN:s havsdekad föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser vid utebliven finansiering
	Om SMHI inte tillförs medel kommer myndigheten inom uppdraget för NODC inte ha möjlighet att ta hand om de önskemål som finns om att SMHI och HaV tillsammans ökar samordningen av nationella havsdata och mellan nationella och internationella insatser. Det gäller även det utpekade behov av stöd till andra dataproducenter som behövs för att säkra format och kvalitet så att de kan införlivas i NODC på ett effektivt sätt.
	Vid utebliven finansiering finns risk att SMHI inte har resurser för att upprätthålla nätverk och workshops som krävs för att samordna nationella insatser för att ta fram ändamålsenliga modeller och beslutsstödsystem. Detta leder till minskad förmåga till kompetensöverföring och samproduktion och ger risk för dubbelarbete.
	Vid utebliven finansiering finns även risk att SMHI inte kan säkra att modellutveckling, klimatscenarioproduktion och klimatförståelse för Östersjön, Nordsjön och Arktis kan levereras i den omfattning eller på det format som efterfrågas av aktörerna som arbetar med havsdekaden.
	3.4 Ett ändamålsenligt observationsnät

	SMHIs observationsnät för mätningar i luft, vattendrag och hav utgör en viktig grund för myndighetens verksamhet. Observationsnäten är första steget i processen och ska säkra grundbehovet av de kvalitetssäkrade observationsdata som krävs för leveranser av prognoser, varningar, klimatinformation och andra tjänster till samhället. 
	SMHI har ett omfattande internationellt samarbete inom observationsområdet. Förutom att observationsdata utbyts över landsgränserna har SMHI samarbete inom Norden och övriga Europa med erfarenhetsutbyte, samordnad utvecklingsverksamhet och även vissa system som drivs gemensamt. Inom Sverige används även data från observationssystem som ägs av andra myndigheter, kommuner, olika organisationer eller privatpersoner. Myndighetens inriktning är att ytterligare utveckla samarbetet på dessa områden, både inom och utom landet. Grunden måste dock vara de observationsnät som SMHI driver själva och som utgör en säker och stabil källa till relevant information på tidsskalor från minuter för varningarna till årtionden eller till och med århundraden vad gäller klimatinformation.
	Observationsverksamheten är en viktig del inom ramanslaget 1:9 och tar en betydande del av SMHIs resurser. Omsättning av materiel, nya tekniska möjligheter och större säkerhetskrav är parametrar som gör att behovet av medel ökar kontinuerligt. Konflikter med andra samhällsintressen kan bli kostsamma för SMHI, exempelvis mellan vindkraftverk och väderradaranläggningar eller behovet av fria vandringsvägar för vattenlevande varelser som i 3.4.1 nedan. Situationen kräver mycket planering och hårda prioriteringar för att säkerställa att resurserna hamnar där de gör allra mest nytta. Många nödvändiga åtgärder behöver prioriteras ner och senareläggas.
	De mest angelägna ekonomiska tillskotten inom observationsområdet finns som äskanden nedan. De är ordnade i prioriteringsordning, med de viktigaste först.
	3.4.1 Fria vandringsvägar i vattendrag

	SMHI genomför flödes- och vattenståndsmätningar i många vattendrag i Sverige. Syftet är att kunna bedöma den hydrologiska situationen på kort och lång sikt och ta fram underlag för bland annat varningar vid höga flöden och bedöma risken för både torka och översvämningar. Mätningarna har även stor betydelse för bedömningen av det framtida klimatet, då de visar på förändringar över tiden för flödessituationen på platsen. Det är viktigt att dessa mätningar bedrivs på ett sådant sätt att mätserierna kan hållas ihop och användas för det de är avsedda för.
	För att uppnå goda hydrologiska mätningar i områden där terrängen är flack krävs det i de allra flesta fall en anlagd tröskel i vattendraget. Länsstyrelserna restaurerar och återställer vattendrag för vandrade arter såsom fisk på många håll i landet. Detta innebär i många fall utrivning av de trösklar i vattendragen som utgör förutsättningen för att mätning av flödet ska kunna bedrivas. Anledningen är att trösklarna i många fall är fiskvandringshinder och därför behöver avlägsnas, vilket får till följd att de homogena mätserierna bryts. SMHI är för ett skapande av fria vandringsvägar men ser det som ytterst nödvändigt att dessa utformas på ett sådant sätt att de hydrologiska mätningarna inte behöver avvecklas. Vandringshinder är ett problem och SMHI bedömer att det är möjligt att välja restaureringslösningar som möjliggör att båda samhällsintressena kan samsas på platsen, d.v.s. en tröskel som fungerar tillfredställande för både uppvandrande fisk och som möjliggör fortsatta flödesmätningar på platsen.
	SMHI behöver på ett tidigt stadium bli involverade i den tilltänkta restaureringsprocessen och om möjligt få vara med och utforma de faunapassager som kan komma att behöva byggas. SMHI är beredd att tillsammans med de som ansöker om utrivning av trösklar utreda alternativa lösningar för att uppnå både fria vandringsvägar och samtidigt säkerställa att Sveriges underlag för analyser av tillgång på vatten inte påverkas.
	Att ersätta en förlorad mätstation med en ny likvärdig mätstation är en lång process. Efter att en ny plats med en distinkt naturlig tröskel har hittats tar det cirka fem år innan stationen kan börja leverera data och användas. Hela registret från låga till höga flöden behöver inträffa innan stationen kan tas i drift. 
	De extra kostnader som uppstår när kompromisslösningar används istället för total utrivning finns det inte täckning för i dagsläget, inte heller för kostnader för att flytta stationer. Detta resulterar i att SMHI tvingas avveckla stationer vilket inte är hållbart i längden, då samhället samtidigt har ett ökat behov av klimatinformation baserat på långa mätserier. Trenden är att arbetet med att skapa fria vandringsvägar intensifieras och kostnaden för SMHI beräknas till totalt cirka 60 mnkr under de kommande 20 åren. 
	För att kunna arbeta för fria vandringsvägar och samtidigt möjliggöra fortsatta flödes- och vattenståndsmätningar föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser vid utebliven finansiering
	Flacka delar av landet riskerar att stå utan mätningar som kan användas som grund för hydrologiska varningar samt för att bedöma och analysera tillgång på vatten för framtida klimat. SMHIs möjligheter att tillgodose samhällets behov av vattenrelaterad information kommer att begränsas.
	3.4.2 Modernisering av klimatnätet

	Genom långa mätserier kan man se hur klimatet förändras. På flera platser har SMHI observerat vädret i hundra år eller mer. Viktiga klimatindikatorer är nederbörd, temperatur, snödjup och olika solstrålningsparametrar. 
	SMHI behöver fortsätta arbetet med utveckling av de meteorologiska näten genom modernisering, automatisering och en genomtänkt placering av egna stationer samt med komplettering av data från externa källor. SMHI undersöker hur en modernisering och nyttjande av externa datakällor påverkar beräkningsmodeller och prognos- och varningstjänsten. Med denna analys som grund är målet att skapa ett ändamålsenligt nät som möter dagens behov av observationer, men som också svarar upp mot framtidens behov i ett förändrat klimat.
	3.4.2.1 Säkerställa långa mätserier av observationer för klimatologiskt bruk

	SMHI har fortfarande ett nät av närmare 500 manuella mätstationer där temperatur, nederbördsmängd och snödjup registreras någon eller några gånger per dygn. Mätutrustningen är oftast placerad i observatörens trädgård. Om observatören slutar upphör mätserien eller i bästa fall flyttas mätstationen till en ny närliggande plats. Båda dessa fall ger upphov till brott i mätserierna, vilket är försvårande för studier, uppföljning och övervakning av klimatet. Data om viktiga klimatindikatorer som snödjup och extrem nederbörd kommer att vara otillräcklig. Mätstationerna ger också ett betydelsefullt underlag till meteorologiska och hydrologiska prognoser och varningar, till exempel vid skyfall och översvämningar. Nederbördsmätningarna utgör ett viktigt underlag för vattenkraftindustrin och landets produktion av förnybar energi.
	Idag befinner sig SMHI i ett läge där det inte är möjligt att upprätthålla det manuella observationsnätet så att observationsdata kan levereras med önskad tillgänglighet och kvalitet. Det är mycket svårt att rekrytera observatörer och på en del platser bor det inte längre någon som kan åta sig uppdraget. Med färre observationer blir det svårare att fånga geografiska variationer i temperatur och snödjup liksom nederbördsmönster och -mängder.
	Genom att automatisera observationerna säkerställs att mätserier från de äldsta och viktigaste klimatserierna inte bryts och att nyckelstationer i klimatövervakningen finns kvar. En bruten mätserie är en irreparabel skada, medan en bevarad mätserie ger samhället nödvändig information om ett förändrat klimat. Det finns behov av inköp av instrument, anläggningsentreprenad och kommunikationslösning för automatisering av totalt 150 stationer som idag är manuella. Automatiseringstakten kan uppgå till cirka 10–15 stationer per år. Det behövs även medel för att långsiktigt driva och underhålla dessa stationer.
	Genom att utnyttja befintlig infrastruktur och utrusta alla automatiska väderstationer (cirka 140 stycken) med snödjupsmätare erhålls ytterligare mätpunkter för snödjup. Automatiska mätningar skulle ge observationer var tionde minut istället för någon eller några gånger per dygn, vilket ger förbättrat underlag för exempelvis varningsverksamheten, lavinprognoser och vinterväghållning. 
	Konsekvenser vid utebliven finansiering 
	Om SMHI inte har möjlighet att automatisera delar av stationsnätet är det stor risk för att viktiga observationsstationer försvinner. Det innebär risk för att långa klimatserier bryts vilket försvårar förståelsen för och uppföljningen av klimatförändringarna. Det innebär också sämre underlag för prognoser, varningar och annat beslutsunderlag till samhället. 
	3.4.2.2 Modernisering av strålningsnätet

	För SMHIs strålningsnät är behovet av modernisering betydande. SMHI driver idag 18 solstrålningsstationer med mätningar varje minut men där data levereras en gång i timmen till SMHI. En av stationerna, den i Stockholm, har den längsta serien av globalstrålningsmätningar i världen. Data används för att följa förändringar i klimatet och trender i strålningen. De är också ett nödvändigt underlag för utveckling och validering av modeller och satellitmätningar liksom inom solenergitillämpningar, UV-strålning och luftmiljöforskning. 
	Tillväxten inom solenergibranschen är betydande både internationellt och i Sverige och solenergi är en mycket viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Solenergibranschen använder både strålningsmätningar och modellberäknade strålningsdata.
	Konsekvenser vid utebliven finansiering
	Utan extra finansiering kommer SMHI inte kunna genomföra moderniseringen av strålningsnätet. Detta innebär risk för längre avbrott i dataleveranserna, bland annat med följden att de mycket värdefulla långa mätserierna av globalstrålning kommer att brytas. SMHI kommer då inte att kunna tillhandahålla den klimatinformation relaterad till strålning som är viktig för arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. 
	För ett modernt och ändamålsenligt klimatnät föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	3.4.3 Anläggningsunderhåll hydrologiska stationer

	Det hydrologiska nätet består av cirka 220 anläggningar i olika utförande och i vitt skilda förhållanden i naturen. Flertalet (ca 85%) av de äldre anläggningarna består av en mätbrunn med intagsrör och ett överbyggt stationshus, medan nyare anläggningar är av enklare utförande, en stålkonstruktion som kräver mindre underhåll. Vid ungefär 45 anläggningar finns dessutom en underhållskrävande damm/tröskel anlagd för att möjliggöra mätningarna.
	En stor andel av SMHIs nät av hydrologiska stationer etablerades redan under 70- och 80-talen och under senare år har kostnaderna för underhåll av anläggningarna ökat samtidigt som flera stationer är i så dåligt skick att de inte längre levererar tillförlitliga observationsdata. Med dagens bristande resurser förfaller anläggningarna och en del hydrologiska mätdata blir allt sämre, för vissa stationer helt oanvändbara. Det innebär också merkostnader att rusta upp och reparera eftersatta anläggningar istället för att underhålla dem löpande.
	För att långsiktigt säkerställa funktionen i det hydrologiska stationsnätet behöver underhållsfunktionen varaktigt förstärkas personellt samtidigt som det ekonomiska utrymmet för reinvesteringar och köp av entreprenadtjänster behöver öka. 
	För att kunna restaurera och långsiktigt upprätthålla de hydrologiska stationernas funktion på ett kostnadseffektivt vis föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser vid utebliven finansiering
	Antalet stationer som ej levererar tillförlitliga hydrologiska data kommer successivt att öka, vilket leder till osäkra prognoser och varningar, liksom brister i studier av klimatologiska förändringar. Kostnader och resursåtgång för akut avhjälpande underhåll, fältbesök och kontroll av data ökar, vilket medför att andra delar av verksamheten också riskerar att bli påverkade negativt. 
	3.5 SMHIs roll i energiomställningen

	För att nå målet om begränsad klimatpåverkan planerar samhället att fasa ut fossila bränslen till förmån för en växande andel förnybar energi. Energiomställningen innebär att en allt större del av den producerade elen kommer från vatten, vind och sol samt att olika typer av biobränslen ökar i betydelse. En konsekvens av omställningen är därmed att framtida energiproduktion i allt högre grad blir väder- och vattenberoende vilket ställer krav på klimatanpassning. Ett klimatanpassat energisystem ska kunna tillhandahålla tillräckligt med energi under årets och dygnets alla timmar. Etableringen av ny energiproduktion behöver också göras med hänsyn till övriga miljö- och samhällsmål. 
	För att möjliggöra energiomställningen utgör relevant väder- och klimatinformation en viktig bas. Omställningen kan effektiviseras med hjälp av förbättrade väderprognoser som anpassas både för att uppskatta kommande energibehov och för detaljerad styrning av elkonsumtion och elproduktion. Information om hur framtida produktion av vindkraft, solenergi och biobränslen kan komma att se ut i ett förändrat klimat kan bidra till bättre planering. Likaså kan bättre förståelse för hur vädret påverkar såväl konsumtionsmönster som överföringskapacitet i kraftnäten bidra till effektivisering. För optimering av det samlade energisystemet kommer detaljerade klimatscenarier baserade på högupplösta klimatmodeller utgöra ett viktigt bidrag till beslutsunderlaget. Detta innefattar såväl total produktionsvolym som aspekter kring sårbarhet för enstaka händelser till exempel i samband med stormar eller åskväder.
	I en rad forsknings- och utvecklingsprojekt har olika aspekter av framtida klimat och vilka effekter det kan komma att få på energisystemet undersökts. SMHI har, i dialog med Energimyndigheten, identifierat ett ökande behov av prognoser för veckor, månader och säsonger för att svara upp mot behov av information om vädrets påverkan på produktion, prissättning och konsumtion av energi. SMHI noterar en ökad efterfrågan av mer detaljerade analyser av hur framtida klimatförändringar kan påverka energisystemet samt hur lokala och regionala klimatförhållanden i sin tur kan påverkas av ett ändrat energisystem. För att möta de ökade samhällsbehoven ser SMHI ett behov av resursförstärkning för att ta fram planeringsunderlag för energisektorn, i första hand för havsbaserad vindkraft. Stora öppna frågor rör också hur energisystemet som helhet påverkas av vädervariationer i tid och rum och hur detta ändras i ett allt varmare klimat. Exempel handlar om isbildning på vindturbiner, långvariga högtryckssituationer med lite vind eller långvarig torka och vattenbrist i vattenmagasinen.
	3.5.1 Planeringsunderlag för havsbaserad vindkraft

	Energimyndigheten och Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har fått i uppdrag att uppdatera de nyligen godkända havsplanerna för att möjliggöra ytterligare 90 TWh/år havsbaserad vindkraft utöver de 20-30 TWh/år som redan finns i planerna. Vid en så omfattande utbyggnad finns det behov av att studera kumulativa effekter på grund av dessa vindkraftsparker. Det finns nya forskningsresultat från Nordsjön som visar att redan existerande vindkraftparker har betydande påverkan på regionala strömmar, näringsämnen och algblomningar genom den påverkan de har på vinden och därmed havet. I haven runt Sverige väntas dessa effekter bli ännu större eftersom vattnet är mer skiktat och tidvattnet svagare. SMHI har fått i uppdrag från HaV att utföra en pilotstudie 2023-2024 för en första kvantifiering av effekten på strömmar och skiktning med utgångspunkt från våra fysiska havsmodeller. I ett nästa steg behöver atmosfärsmodeller och havsmodeller kopplas och biogeokemi inkluderas för att få fram verktyg som kan användas för att optimera och utvärdera valet av bra områden för havsbaserat vindkraft som minimerar effekter på marina ekosystem. En samlad kvantifiering av denna miljöpåverkan för de områden som planeras för havsbaserad vindkraft kommer att kunna användas som underlag i miljökonsekvensarbetet för alla framtida projekteringar av havsbaserad vindkraft. Det blir därför ett viktigt verktyg i arbetet för att balansera samhällets olika intressen avseende haven runt Sverige. Detta kommer att leda till minskade kostnader och minskad tidsåtgång i tillståndsarbetet och därmed påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle.
	SMHI ser behov av att:
	 Koppla högupplöst atmosfärsmodell för Nordsjön och Östersjön med fysisk-biogeokemisk havsmodell för samma område och inkludera effekten av havsbaserad vindkraft i den kopplade modellen.
	 Köra modellen för ett antal framtida scenarier för havsbaserad vindkraft som tas fram i samarbete med HaV och Energimyndigheten.
	 Analysera data och ta fram kartor som kvantitativt visar effekten på strömmar, algblomningar, närsalter och syreförhållanden.
	 Kommunicera med relevanta målgrupper för att anpassa och tillgängliggöra resultat och beslutsunderlag.
	För en snabbare och mer hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	Konsekvenser vid utebliven finansiering
	Utan finansiering för denna verksamhet finns det risk att kunskap inte sammanställs om hur vindkraften påverkar havsmiljön i svenska farvatten, vilket skulle försämra möjligheterna att optimera havsplanerna utifrån ett miljöperspektiv. Det finns en potentiell miljöpåverkan som kommer att lyftas vid miljökonsekvensutvärderingar, men om varje projektör ska ta fram information för hur den egna planerade vindkraftsparken påverkar miljön i samverkan med alla andra existerande och framtida vindkraftsparker, kommer det att bli kostsamt och försena omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
	4 Ramanslag 1:10 klimatanpassning
	Klimatinformation är en förutsättning för ändamålsenlig klimatanpassning – utan data, analys och kommunikation om hur klimatet förändras skulle risken vara stor att klimatanpassningsåtgärder blir ineffektiva. Förutsättningarna för att hela kedjan hålls ihop och förstärks, från globala klimatdata till utförda åtgärder i svenska kommuner, förbättras årligen genom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.
	SMHIs klimatinformation bidrar till att kommuners, länsstyrelsers, regioners och myndigheters beslut vilar på vetenskaplig grund. Detta gör Sveriges klimatanpassning effektiv och att insatser kan utföras med bättre precision. Det ställer samtidigt krav på att SMHI fortsätter att utveckla verksamheten för att kunna leverera tillförlitligt underlag för klimatanpassning.
	Med SMHIs samlade kompetens inom klimatmodellering, analys, klimatkommunikation, datahantering och målgruppskännedom kan klimatanpassningsanslaget fördelas på projekt som bidrar till en förbättrad hantering av klimatförändringarna i Sverige. Projekten utförs med både korta och långa tidsperspektiv och verkar därmed på flera fronter samtidigt. 
	Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning (Kunskapscentrum) har blivit en oumbärlig del av SMHIs verksamhet och för Sveriges klimatanpassning i stort. Kunskapscentrum stöttar myndigheters implementering av klimatanpassningsförordningen, leder Myndighetsnätverket för klimatanpassning och fungerar samtidigt som kunskapsnod för hela samhället inom klimatanpassningen.
	Som exempel på resultat kunde SMHI under 2022 lansera rapporten Observerad klimatförändring i Sverige 1860–2021, som med ökad precision vittnar om hur klimatet förändras i Sverige. Rapporten är ett exempel på hur klimatanpassningsanslaget kan omsätta SMHIs klimatdata, kompetens och metodutveckling till ett underlag som bör synas som referens i varje organisations handlingsplan för klimatanpassning.
	Med hjälp av klimatanpassningsanslaget kunde SMHI under 2022 också fortsätta utveckla den klimatscenariotjänst som lanserades hösten 2021. Det är en plattform som visualiserar klimatdata i kartor, diagram och text, som stöd för klimatanpassningen. Klimatscenariotjänstens användare är engagerade i dess utveckling vilket bidrar till att öka tjänstens användbarhet och nytta. Många av de föreslagna insatserna under perioden 2024–2026 syftar till att utveckla tjänsten, både vad gäller koppling av olika klimatmodeller för effektivare produktion av klimatscenarier, framtagning av data om extremer och osäkerhet och framställning av kommunikativt stödmaterial åt användarna. 
	Under 2023 planeras flera projekt för att förbereda den allra senaste klimatinformationen för implementering i klimatscenariotjänsten. Visningstjänsten för stigande hav kommer att kompletteras med extrema havsnivåer, vilket är ett värdefullt underlag vid för kustkommunernas planering. Samtidigt förväntas informationen om skyfall bli bättre och hydrologiska säsongsprognoser fortsätta utvecklas. Satsningar på förbättrad klimatövervakning fortsätter och i SMHI-podden kommer klimatforskarna att ge nya (eller flera) fördjupningar åt allmänheten.
	Insatserna som myndigheten föreslår för perioden 2024–2026 väntas komma klimatanpassningen till gagn genom omfattande kommunikationsinsatser som bygger på aktuell forskning, utveckling av processer för framtagning av klimatinformation och inte minst Kunskapscentrums verksamhet som är en viktig grund för klimatanpassningen. Insatserna förväntas leda till ökad förståelse om klimatförändringens påverkan på bland annat havsmiljön och förekomsten av extrema väder- och vattenförhållanden. Förutom fortsatt utveckling av hydrologiska långtidsprognoser väntas de leda till att bevakningen av Sveriges klimat stärks på flera sätt. Mest av allt bidrar insatserna till att SMHIs stora rikedom av klimatdata kan tillgängliggöras för de som behöver den för att höja Sveriges förmåga att hantera klimatförändringen.
	Sammantaget bidrar klimatanpassningsanslaget till att SMHI kan beskriva klimatets förändring på ett ändamålsenligt sätt, till de som behöver informationen.
	4.1 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 

	SMHI har sedan 2020 inskrivet i regleringsbrevet, som villkor för anslag 1:9, att minst 10 mnkr ska användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning (Kunskapscentrum). Dessa 10 mnkr finansierar det mest grundläggande i Kunskapscentrums verksamhet, dvs. att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram visst beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter och genomföra omvärldsbevakning. 
	Arbetet med implementering av Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete fortsätter. SMHI ansvarar för uppföljning av myndigheternas arbete samt för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen. Detta innebär till exempel framtagande av riktlinjer och metoder för klimatanpassningsarbete, kunskapsuppbyggnad och skapande av mötesplatser för samverkan. SMHI ser att behovet av sådant stöd är fortsatt stort hos de berörda myndigheterna. 
	Myndighetsnätverket för klimatanpassning fyller en viktig funktion för att samordna det svenska klimatanpassningsarbetet. SMHI är sammankallande för nätverket och står för dess sekretariat. En viktig framgångsfaktor för nätverket är möjligheten att genomföra gemensamma projekt i syfte att stärka det nationella klimatanpassningsarbetet. 
	För att kunna fortsätta att stötta det alltmer omfattande arbetet med klimatanpassning föreslås att Kunskapscentrum tillförs ytterligare medel för att leverera: 
	· Stöd för myndigheters implementering av klimatanpassningsförordningen. 
	· Vidareutveckling och implementering av det nationella ramverket för klimatanpassning. 
	· Ledning av Myndighetsnätverket för klimatanpassning. 
	· Större informationssatsningar såsom filmer, utveckling av klimatanpassningsspel, utveckling av stöd till kommunernas arbete med klimatanpassning etc. 
	Dessutom föreslås att SMHI fortsatt tillförs medel för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning. 
	För aktiviteter inom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 10 mnkr per år för perioden 2024-2026. 
	För myndighetsgemensamma aktiviteter inom ramen för Myndighetsnätverket för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	4.2 Klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för klimatanpassning

	SMHIs webbaserade klimattjänster erbjuder samhällsplanerare och strateger på kommuner, myndigheter och företag tillgång till den senaste informationen om klimatets utveckling i Sverige. Långsiktiga beslut om säkerhet och ekonomisk trygghet i samhället och inom sektorer som areella näringar, energi och infrastruktur kan tas med stöd av dessa webbtjänster. Informationen kan betraktas som bästa möjliga teknik för planering mot bättre hantering av klimatförändringarna.
	Klimatscenariotjänsten visualiserar resultatet av SMHIs omfattande arbete kring framtidens väder, vatten och klimat i Sverige. Fortsatt utveckling av tjänsten är nödvändig för att tillgodose användarnas ökande krav på aktualitet, kvalitet, användarvänlighet, nya klimatindikatorer samt kommunikation av resultat, metod och användning. Under de kommande åren prioriteras implementering av information från de regionala nedskalningarna av den senaste globala klimatforskningen. Informationen utgör den vetenskapliga grunden till i princip allt underlag för klimatanpassning i Sverige och i tjänsten tillgängliggörs den för alla.
	Samtidigt är fortsatt utökning och utveckling nödvändig av de klimatindikatorer som visualiserar Sveriges historiska klimat på smhi.se. Klimatindikatorerna visar exempelvis hur växtsäsong, snötäcke och havsnivå förändrats. SMHIs rikedom av väderobservationer omsätts till nytta för klimatanpassningen.
	Kommunikationen av SMHIs klimatinformation sker ofta med hjälp av kartor, grafer och diagram, vilka behöver kompletteras av andra pedagogiska uttryck för att nå fler och skapa engagemang. I SMHI-podden ges klimatforskare och experter utrymme att ge fördjupning till lyssnarna inom särskilda ämnen. Liknande satsningar föreslås fortsätta så att myndighetens kunskap kan tillgängliggöras för alla.
	För framtagning av klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 6,5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
	4.3 Förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för klimatanpassning

	Klimatövervakning baserad på observationsdata från markstationer är grunden för kunskap om klimatet. Den ger möjlighet att följa klimatförändringarna och skapa underlag för klimatanpassning. Markobservationsdata behövs även för att verifiera satellitdata och klimatmodeller. För att kunna övervaka klimatet förvaltar SMHI databaser med långa mätserier med meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska observationer. Äldre observationer, som idag enbart finns i pappersform, behöver digitaliseras för att bli tillgängliga för analyser. 
	Historiska observationer behöver kvalitetssäkras vilket utöver rättningar av rena felaktigheter och interpolering av saknade data även omfattar korrektion av skillnader som kan uppstå då man byter mätmetod eller flyttar mätplatsen. De senaste åren har utvecklingen internationellt inom detta område gjort stora framsteg och med hjälp av nya metoder kan SMHI öka kvaliteten på Sveriges historiska observationsdata för att ännu bättre kunna förstå de pågående klimatförändringarna. 
	SMHI tar fram och uppdaterar årligen ett antal klimatindikatorer för klimatövervakning. Indikatorerna används för att visa förändringar och på ett enkelt sätt göra komplexa fenomen tydliga, t.ex. års-, säsongs- eller månadsvärden av olika mätningar. Satellitdata har samlats in sedan slutet på 1970-talet. Dessa serier är nu så långa att de går att använda för klimatövervakning. Detta ger möjlighet att öka upplösningen i klimatindikatorerna i tid och rum samt utveckla klimatindikatorer för nya parametrar som efterfrågas av samhället. SMHI föreslår att man med hjälp av långa tidserier och kvalitetssäkrade data tar fram klimatindikatorer baserade på både mark- och satellitobservationer, framförallt med avseende på extremväder. Klimatindikatorer framtagna med satellitdata är särskilt riktade till klimatanpassning av jordbruk- och energisektorer. 
	Sammanfattningsvis föreslår SMHI följande aktiviteter för förbättrad och utökad klimatövervakning:
	· Digitalisering av historiska observationsserier.
	· Metodutveckling för kvalitetssäkring av klimatdata.
	· Utveckling av klimatindikatorer baserade både på mark- och satellitobservationer för att beskriva klimatförändringarna.
	För arbete med förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 8 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.4 Nationellt meteorologiskt referensdataset

	För att kunna övervaka klimatet förvaltar SMHI databaser med långa mätserier med meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska observationer. En nackdel med observationer från markstationer är att de endast har data för den punkt där stationen är placerad och den tidpunkt som observationen är gjord. Genom bearbetning kan mellanrummen mellan observationer fyllas ut och ett referensdataset produceras som har värden för punkter jämnt spridda över landet och tidssteg jämnt fördelade över dygnet. Det är den bästa möjliga tekniken för att bedöma klimatets utveckling utan att installera fler mätstationer. 
	Denna typ av referensdataset ger en mer heltäckande överblick av klimatet i landet och underlättar analyser som behövs för klimatanpassning och till exempel projektering av ny förnyelsebar energiproduktion för samhällets energiomställning. Ett referensdataset är också nödvändigt vid kalibrering av klimatprojektioner, så kallad biasjustering.
	SMHI har under 2021–2022 utvecklat grunden för ett nationellt referensdataset för tidsperioden 1961–2018. Nu bör detta dataset förlängas både med de senaste åren och längre tillbaka i tiden samt kompletteras med fler meteorologiska parametrar för att ytterligare öka nyttan inom fler samhällssektorer.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Implementera en operationell uppdatering av referensdatasetet i nära realtid och komplettera med åren efter 2018.
	År 2025
	· Komplettera datasetet med fler meteorologiska parametrar.
	År 2026
	· Förlänga datasetet längre tillbaka i tiden, till 1945.
	För utveckling och förlängning av ett nationellt meteorologiskt referensdataset föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.5 Metodutveckling för snabbare tillgång till aktuell klimatinformation

	SMHIs klimatscenariotjänst spelar en viktig roll för klimatanpassningsaktiviteter i Sverige.  Klimatscenariotjänsten behöver uppdateras snabbare och tillhandahålla mer detaljerad information för att möta användarnas behov. För bästa möjliga och mer aktuell klimatinformation, behövs framförallt en utveckling av nya arbetssätt för snabbare klimatinformation som tar hänsyn till den senaste utvecklingen inom klimatpolitik, teknik och klimatforskning. Detta ger möjlighet att snabbt kunna bedöma potentiella effekter av t.ex. utsläppsbegränsningar och kollagringstekniker samt att använda aktuella utvecklingar inom AI. Målet är att etablera snabbare vägar till aktuell kunskap, genom optimalt nyttjande av globala och regionala klimatmodeller, i kombination med statistiska metoder och maskininlärningsmetoder. Inledningsvis behövs en behovsinventering för att göra metodutvecklingen effektiv och ändamålsenlig.
	SMHI föreslår följande aktiviteter: 
	År 2024
	· Diskussioner och workshops för att diskutera olika krav och önskemål. Baserat på detta tas möjliga vägar till framtida klimatinformation fram. Resultat: målbild för framtidens tjänst.
	År 2025–2026
	· Utveckling av metodik, beräkningar, simuleringar, tester och dataproduktion. Resultat/leverans: metodik för kommande klimattjänster redo att användas när nya data tillgängliggöras globalt.
	För utveckling av metodik för att kunna leverera snabbare klimatinformation för anpassning föreslås att SMHI tillförs 1.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
	Navet för SMHIs arbete med framtida havsnivåer är den expertgrupp för stigande havsnivåer som bildades inom myndigheten 2018. Gruppen bevakar och bidrar fortlöpande till det aktuella kunskapsläget på området.
	Information om dagens och framtidens extremnivåer bör beaktas i samhällsplaneringen enligt myndigheters vägledningar kring klimatrelaterade risker. I olika sammanhang krävs underlag om mer vanligt förekommande händelser, såväl som händelser med en mycket låg sannolikhet för att inträffa, både på regional och på lokal nivå. 
	Praxis saknas idag för att på ett vetenskapligt robust sätt ta fram delar av denna information. SMHI har också konstaterat att det finns en efterfrågan om att underlag tas fram och tillhandahålls nationellt. Nyligen lanserade SMHI en visningstjänst för beräknade extremnivåer för ett 20-tal platser längs kusten där det finns längre tidsserier av vattenståndsmätningar. 
	För att ta fram fler extremnivåer (exempelvis kommunvis och för mer osannolika händelser) skulle ett mycket större arbete med fördjupade studier behöva utföras. Initialt bör regionala samvariationer av vattenstånd längs kusten kartläggas. Kartläggningen förväntas möjliggöra beräkning av extremnivåer för fler kustkommuner än idag. Detta resultat kan sedan byggas vidare på i syfte att undersöka möjligheten att ta fram högvattenhändelser med mycket låg sannolikhet på regional eller lokal nivå. Kunskap som också skulle kunna leda till upprättandet av en nationell vetenskaplig bästa praxis för hantering av väderextremer i planering.
	Som en hjälp för att kvantifiera inverkan av olika osäkerheter vid skattning av risken för översvämningar i framtiden har SMHI påbörjat arbetet med att bygga och tillgängliggöra en simulator. Denna kombinerar högvattenhändelser med framtida medelvattenstånd i ett gemensamt sannolikhetsramverk. På sikt är förhoppningen att simuleringar kommer att kunna göras för alla Sveriges kustkommuner.
	Arbetet med att möta användarnas behov av tillförlitligt planeringsunderlag för framtida medelvattenstånd och högvattenhändelser pågår, men mycket kvarstår innan heltäckande information framtagen med en vetenskapligt robust metodik går att tillgängliggöra. Fortsatt utvecklingsarbete krävs därför för att undersöka möjligheten att ta fram de underlag som behöver beaktas i samhällsplaneringen.
	SMHI föreslår följande: 
	· Expertgruppen fortsätter arbetet för att på ett pedagogiskt sätt bidra med den senaste kunskapen inom området.
	· Regionala samvariationer av vattenstånd längs Sveriges kust kartläggs för att man på så sätt ska kunna beräkna extremnivåer för vattenstånd för fler kustkommuner. 
	· Maskinlärningsmetoder och numerisk modellering utvecklas för att undersöka möjligheterna att ta fram högvattenhändelser med mycket låg sannolikhet baserat på ovanstående resultat. Detta kan bli en bas för upprättandet av en nationell vetenskaplig praxis kring väderextremer i planering.
	· En simulator för kvantifiering av olika osäkerheter vid skattning av risken för översvämningar i framtiden implementeras för samtliga svenska kustkommuner. 
	För framtagning, visualisering och kommunikation av vetenskapligt robust beslutsunderlag om framtida havsnivåer, föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr år 2024, 4 mnkr år 2025 och 3 mnkr år 2026.
	4.7 Säkrare beslutsunderlag för klimatextremer

	Klimatförändringen innebär att extremhändelser som värmeböljor, skyfall och torka kan bli vanligare och mer intensiva. Genom bättre beskrivningar av framtidens extremhändelser och deras återkomsttider kan klimatinformationen möjliggöra bättre precision för klimatanpassningsåtgärder i Sverige.
	 
	SMHI vill med hjälp av kvantifieringsmetodik utvärdera extremhändelser (t.ex. torka, temperaturextremer, köldknäppar, värmeböljor, brandrisk). Metoden kommer att användas för beräkning av extremvärden och osäkerhetsmarginaler för den historiska perioden och framtida scenarier. Arbetet ska förfina metoden och beskriva detta vetenskapligt samt leverera användaranpassad information om extremväder till SMHIs kunskapsbank och klimatscenariotjänst.
	SMHI ser följande behov:
	År 2024
	· Använda kvantifiering till att studera förändring av extremvärden och frekvensen av extrema händelser i framtiden. Undersöka osäkerheten i samband med kvantifiering av extremer.
	År 2025-2026
	· Utveckla klimatscenariotjänsten och förbättra kunskapsunderlaget om extremer, för bättre beslutsstöd inom klimatanpassning.
	För utveckling av kunskap om extremer och information för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.8 Underlag för bättre planering för översvämning

	Redan idag är samhället sårbart för kraftigt regn, både under kortare (skyfall) och längre tidsperioder. Samtidigt förväntas den globala uppvärmningen leda till allt mer intensiva och extrema regn. Detta leder i sin tur till ökad risk för översvämning, inte minst i städer men även i andra skyfallskänsliga områden. Det finns ett tydligt behov av bättre kunskap, data, modeller, information och beredskap inom detta område för att kunna anpassa samhället; särskilt städer och infrastruktur.
	SMHI har en central roll i att ta fram beslutsunderlag för nuvarande och framtida skyfallsklimat samt dess konsekvenser för samhället. För att ta fram detta beslutsunderlag behövs utveckling av nationella högupplösta data, som samlar olika former av nederbördsobservationer samt modeller som beskriver översvämningsrisk vid skyfall.
	De framtagna verktygen och produkterna är användbara för ett antal externa aktörer som hanterar skyfallseffekter och klimatanpassning, t.ex. städer och kommuner, VA-organisationer (inkl. Svenskt Vatten), försäkringsbolag, räddningstjänst, länsstyrelser, andra myndigheter och även allmänheten. Användningsområdena inkluderar både beslutsstöd i samband med inträffade händelser och långsiktigt planeringsunderlag. För SMHIs egen del kommer utvecklingen att stödja klimatmodellering såväl som prognos- och varningstjänst.
	SMHI ser följande behov:
	· Förstudie som innefattar behovsdialog med målgrupper inom översvämningsplanering.
	· Framtagning av prototyp, kvalitetskontroll, användartester, pre-operationalisering, visualisering och utvärdering av nederbördsobservationer baserade på AI.
	· Lansering och kommunikation av nationellt system för optimerade nederbördsobservationer baserade på AI.
	· Utredning och vidareutveckling av metodik, framtagning av nationella klimatscenarier för översvämning, pilotstudier och användartester för beskrivning av översvämningsytor vid skyfallsliknande regn.
	· Lansering och kommunikation av översvämningsscenarierna samt fördjupat material för klimatanpassning.
	För framtagning av underlag för bättre planering för översvämning föreslås att SMHI tillförs 3.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.9 Säkrare beslutsunderlag för klimateffekter på havsmiljön

	De globala klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka havet och kusten och dess marina ekosystem samt tillrinningen av vatten och näringsämnen från land. Samtidigt påverkas våra hav och kuster av övergödning, sjöfart, havsbaserad vindkraft, fiske och användning av kustområden för hamnar, turism och rekreation, m.m. Till detta kommer också behov att säkerställa den marina biologiska mångfalden. För att uppnå målen inom Agenda 2030 samt nationella miljömål och därmed skydda och bevara det som i många fall representerar oersättliga värden, är det därför avgörande att ha en hållbar och effektiv ekosystembaserad förvaltning av våra havsresurser.
	 
	SMHI har i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer identifierat tydliga behov av bättre underlag kring framtida salthalter i Östersjön, försurning i havet, säkerställandet av biodiversitet, havets och kustzonens roll som kolsänka samt kumulativa effekter från havsbaserad vindkraft.
	 
	Östersjön är ett bräckt innanhav där ekosystemen har anpassat sig till rådande salthaltsförhållanden och är känsliga för förändringar i både salthalt och temperatur. Det finns stora osäkerheter i framtidsscenarierna, framför allt i tillrinningen från land men också avseende de intermittenta inflödena av tungt, salt och syrerikt vatten genom sundsområdet mellan Sverige och Danmark. Detta har hittills gjort det svårt att dra några säkra slutsatser kring framtida förändringar i salthalt i kustzon och hav och effekterna av klimatförändringarna på de marina ekosystemen.
	Det finns ett ökat intresse från olika aktörer att förstå hur klimatförändringar kommer att påverka kustzonen. Både i form av mer långsamma förlopp som till exempel eventuell syrebrist och förändrad biodiversitet som både hänger samman med de långsammare förloppen men också med extremer som marina värmeböljor, extrema havsnivåer och ovanliga isförhållanden. Beroende på frågeställning kommer såväl mycket högupplösta tredimensionella cirkulationsmodeller som SMHIs förvaltningsmodell för kustzonen som täcker hela Sveriges kust användas. Strömmarnas påverkan på kopplingen mellan ekologiska habitat i olika havsområden, kallad konnektivitet, kommer att studeras.
	 
	Kolbalansen och havsförsurningen är av stor betydelse för det marina ekosystemet. Skärgårdar kan fungera som ett filter, dvs sänkor, för näringsämnen som kommer från land och begränsa belastningen på det öppna havet. Studier visar att enskilda fjordar kan fungera som filter även för kolföreningar, men huruvida detta gäller för kustzonen som helhet är i dagsläget oklart. En sådan effekt kan vara betydelsefull för havets roll i klimatsystemet och utvecklingen av koldioxidkoncentrationer i atmosfären. SMHI kommer under 2023 slutföra implementeringen av karbonatsystemet i sin havsmodell vilket möjliggör att klimatindikatorer för försurning kan läggas till i klimatscenariotjänsten då klimatscenarier för de nya globala klimatprojektionerna tas fram.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	· Vidareutveckling av oceanografiska modeller för att kunna modellera konnektivitet, försurning och kolsänkor, förbättra inflödesdynamiken till Östersjön, koppla ocean- och atmosfärsmodeller samt påbörja nedskalningen av nya globala klimatprojektioner (CMIP6).
	· Utredning av kolbalansen i kustzonen för att kvantifiera kustzonens betydelse som kolsänka och hur den påverkas av åtgärder mot övergödning samt klimatförändringar.
	· Fortsättning av arbetet med att utöka SMHIs klimatscenariotjänst med information om t.ex. försurning, marina värmeböljor och köldknäppar.
	· Förfining, anpassning och utökning av informationsinsatserna för de olika målgrupper som SMHI vänder sig till.
	 För framtagning av säkrare beslutsunderlag avseende klimateffekter på havsmiljön i kustzonen och havet föreslås att SMHI tillförs 7.5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.10 Klimatindikatorer för havsmiljön

	Klimatet på jorden förändras och påverkar miljön med stora konsekvenser för samhället. För att förstå hur havsmiljön påverkas är det nödvändigt att följa klimatförändringarna i havet. Klimatindikatorer för havsmiljön kan åskådliggöra utvecklingen historiskt och visa möjliga framtida scenarier. Genom att utveckla klimatindikatorer för havsmiljön kan SMHI visa vilka effekter förändringarna får för samhället, vilken beredskap som behövs och vilka möjliga anpassningar som samhället behöver ta beslut om.
	SMHI har tagit fram klimatindikatorer till klimatscenariotjänsten. För att ge en bättre helhetsbild av hur havsmiljön förändras på grund av klimatförändringar föreslår SMHI utveckling av befintliga indikatorer och framtagning av nya klimatindikatorer för havsmiljön. I detta ingår att ta fram indikatorer för biologisk mångfald i havet. Biologisk mångfald är utpekad av regeringen som viktig, inte minst efter FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, och Sverige sätter upp ambitiösa mål. Den biologiska mångfalden bidrar till naturens förmåga att hantera förändring och är en fråga om både överlevnad och välfärd. Samhällets beredskap för förändringar orsakade av påverkan på den biologiska mångfalden behöver tydliggöras och mer klimatinformation krävs för att ta rätt beslut om klimatanpassning. Klimatindikatorerna i SMHIs förslag kan användas för ökad samhällsnytta genom ökad tillgång på klimatinformation som kommer att ligga till grund för beslutsfattare på länsstyrelser, regions- och kommunnivå samt för andra myndigheter.
	SMHIs förslag på klimatindikatorer i havsmiljön är: 
	· Fysik och kemi: salthalt, temperatur, marina värmeböljor, näringsämnen, syre vid botten, pH och brunifiering.
	· Marinbiologi: biodiversitet som mått på biologisk mångfald, storlek på potentiella reproduktionsområden för torsk, kvävefixering och algutbredning. 
	Dessa klimatindikatorer har stor potential att i kombination med annan information fungera som underlag vid olika typer av klimatanpassning. Dels kan risker, kopplade till exempelvis minskad biologisk mångfald och ökat antal marina värmeböljor, upptäckas tidigare och dels kan valet mellan olika klimatanpassningsåtgärder förenklas. Vissa indikatorer ger samtidigt en bättre bild av vilka åtgärder för utsläppsminskning som är lämpliga utifrån ett havsmiljöperspektiv. Exempel på vad projektet kan resultera i listas nedan:
	· Underlag för att kunna bedöma vilka förändringar i havsmiljön som orsakas av klimatförändringen eller andra påverkansfaktorer.
	· Underlag om trender för biologisk mångfald i havet, baserade på analyser av befintliga data och utnyttjad kunskap från samarbetsprojekt.
	· Underlag om förutsättningarna för havsekosystemen att ta upp koldioxid från atmosfären (blue carbon).
	· Underlag för vattenbruk (produktion av djur och växter i vatten för mänsklig konsumtion).
	· Underlag för bedömning av potential för utsläppsminskning och risk för övergödning genom vattenbruk.
	· Underlag för identifiering av marina klimatrefugier (områden som inte påverkas lika mycket av klimatförändringen och som därför kan nyttjas för att bevara arter som kräver särskilda miljöer). 
	För framtagande av klimatindikatorer för havsmiljön föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr år 2024, 2.5 mnkr år 2025 och 2.5 mnkr år 2026.
	4.11 Hydrologiska modelldata som stöd för havsmiljömodellering

	Avrinning från land av sötvatten och allt det för med sig påverkar havsmiljön i kustzonen och havet. Därför behöver den regionala havsmodellen över Östersjön och Nordsjön information om tillflöde av sötvatten, näringsämnen och kol från floderna som rinner ut i dessa havsområden både historiskt och i framtiden. SMHIs hydrologiska modell behöver anpassas och optimeras efter havsmodellernas behov, för att dessa ska kunna köra den senaste generationens klimatscenarier från CMIP6, som skalas ned under 2023. Bra hydrologiska data är essentiella för att kunna minska de osäkerheter om klimateffekternas påverkan på havsmiljö och marina ekosystem som finns idag, t.ex. framtida förändringar i Östersjöns salthalt samt hur åtgärder mot övergödning på land påverkar havsmiljön i ett förändrat klimat.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Bearbetning av indata och observationsdata för närsalter inkl. karbonatsystemet.
	· Utveckling av karbonatsystemet i den hydrologiska modellen.
	· Kalibrering av näringsämnen.
	År 2025 
	· Bidra till biasjustering av nederbörd och temperatur för CMIP6.
	· Anpassning av hydrologiska data till havsmodellen och test av resultat.
	· Vidareutveckling av hydrologiska modellen inklusive kalibrering av karbonatsystemet.
	År 2026
	· CMIP6 klimatkörningar med uppdaterade modellen.
	· Kvalitetssäkring av modellen och resultatutvärdering.
	För framtagning av säkrare hydrologiska data som stöd för havsmiljömodellering föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.12 Underlag för klimatanpassning av svenska städer till värme

	Den globala uppvärmningen innebär redan att sannolikheten för värmeböljor har ökat i Sverige. De stigande temperaturerna är en utmaning för urbana områden, särskilt där bebyggelsen skapar så kallade värmeöar i tätbefolkade områden. Effekterna av den varma rekordsommaren 2018 har visat svenska städers behov av effektiv hantering av höga temperaturer.
	 
	För att öka svenska aktörers förmåga att anpassa byggnader och offentliga ytor behövs en bättre kapacitet att simulera och visualisera stadsplanering och klimatförändringars effekt på värmestress. SMHI har via högupplösta simuleringar och mätningar kapacitet att möta behoven av ny detaljkunskap om hur värme skapas och utvecklas i stadsmiljöer. Det finns också ett behov av att paketera och presentera resultat som kan göra det möjligt för stadsplanerare och andra användare att förstå hur olika möjliga anpassningsåtgärder påverkar värmeutvecklingen i komplexa stadsmiljöer.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Utveckling och utvärdering av metoden för att ta fram högupplösta data för mikrometeorologi och klimat som beskriver de svenska stadsförhållandena med hög detaljrikedom och förbättrad noggrannhet. Metoden kommer att integrera en dynamisk nedskalningsteknik och ett utökat nätverk av väderobservationer i stadsmiljö.
	År 2025
	· Produktion av högupplöst klimatdata i städer med fokus på värmestressrelaterade faktorer.
	År 2026
	· Fortsatt produktion av högupplöst stadsklimatdata och paketering av utvalda indikatorer.
	För att producera användaranpassade data och information som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.13 Beräkningssystem för lågflöden och torka

	Vatten är en avgörande resurs för samhället och för allt liv på jorden: som dricksvatten, inom jordbruk, vattenkraft, transport, fiske, sjukvård, ekosystem, rekreation och en mängd andra områden. Med brist på vatten får vi lätt problem, vilket blev uppenbart i Sverige sommaren 2018. Klimatförändringen väntas leda till mer långvarig, intensiv och frekvent torka (låga flöden och låg markfuktighet) i t.ex. södra Sverige. En viktig pusselbit, som SMHI kan bidra med, för att hantera denna utmaning är att bättre förstå och förutse vattenbrist och torka med hjälp av förfinade hydrologiska beräkningsmodeller och mätningar. SMHI bistår redan samhället med information om torka på flera sätt, t.ex. genom stöd till långtidsplanering (klimatscenariotjänsten), taktisk och operativ planering (prognos- och varningstjänsten Risk för vattenbrist) och genom att öka förståelsen för vad som skett eller skulle ske om vi agerar annorlunda (med hjälp av mätningar, scenarier och rapporter). En bättre beskrivning av torka i beräkningssystemen ger i förlängningen högre kvalitet i alla dessa tjänster, vilket i sin tur kan bidra till en mer hållbar, klimatanpassad och rättvis användning av vattenresurserna.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Analysera och utvärdera SMHIs hydrologiska modeller i torra regioner och perioder för att identifiera vilka hydrologiska processer som behöver beskrivas bättre för att fånga lågflöden och låg markfuktighet. Utveckla metodik för att beskriva och ta hänsyn till osäkerheter i mätningar av låga flöden.
	År 2025
	· Implementera och utvärdera alternativa sätt att beskriva hydrologiska processer för att fånga låga flöden bättre och studera i vilken grad de kan appliceras i både torra och blöta situationer. Det kan t.ex. röra sig om beskrivning av jordar, avdunstning, vattenuttag eller flödesvägar i kalkrika områden. För att kunna utforska och utvärdera det som ännu ligger i framtiden kommer SMHI studera hur processbeskrivningarna fungerar i områden som redan idag har ett torrare klimat än Sverige.
	År 2026
	· Fortsatt implementation av förbättrade processbeskrivningar samt färdigställande av nya modellversioner så att de kan appliceras inom SMHIs tjänster.
	För framtagning av underlag för att förbättra SMHIs beräkningssystem för lågflöden och torka föreslås att SMHI tillförs 1 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	Klimatförändringen förväntas medföra ökande mängd nederbörd i Sverige och det är troligt att översvämningar till följd av kraftiga skyfall eller ihållande regn och snösmältning blir vanligare i framtiden. För att upprätthålla en hög kvalitet både i prognos- och varningstjänst och i underlag för dimensionering och planering finns ett stort behov att utveckla det hydrologiska observationssystemet. Inom det nuvarande systemet används delvis föråldrad metodik med potentiellt stora osäkerheter i skattningen av extremflöden vilket kan ha stor påverkan på de befintliga dataunderlagen för klimatanpassning och varningstjänst. Ett relativt litet antal mätstationer gör också systemet känsligt för påverkan i vattendragsnätverket av förändrad markanvändning, utrivningar av gamla dammar och andra miljöåtgärder. 
	Ny metodik baserat på drönarteknik och modellering gör det möjligt att snabbt etablera kompletterande mätstationer och minska osäkerheten i de befintliga. Metodiken kan förfinas med nya sensorer och satellitdata. Den kan användas för att förbättra observationssystemet som helhet med avseende på olika behov i form av övervakning, varning och klimatforskning samt specifikt för att förbättra de översvämningsmodeller som används av varningstjänsten. Vidare behövs en analys av hur osäkerheterna i observationerna fortplantas till olika dataunderlag – till exempel statistik på återkomsttid för olika flöden och översvämningsnivåer. 
	Ett förbättrat hydrologiskt observationssystem är av stor betydelse för kvaliteten i SMHIs hydrologiska varningstjänst och som underlag till olika samhällsaktörer för planering och respons vid akuta händelser. Förbättrad information om vattentillgången för dricksvatten, biologisk mångfald och kraftproduktion är därför av stort intresse för framtiden.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Utveckla en robust implementering av den drönarbaserade metodiken för att uppskatta och reducera osäkerheten i vattenföringsdata med hjälp av hydrauliska modeller. Utvärdera metodiken på ett urval av SMHIs flödesstationer. Utvärdera vilken effekt osäkerhet i historiska data har på kalibrering av vattenföringsmodeller och flödesstatistik (återkomsttider).
	År 2025
	· Tillämpa metodiken med drönarmätningar på stationer som är viktiga för klimatövervakning och förvarning och som riskerar att påverkas av utrivning av dammar eller andra åtgärder. Utföra modellexperiment för att utvärdera effekten på varningstjänst och klimatanpassningsunderlag om dessa stationer skulle försvinna.
	År 2026
	· Implementera det nya kompletterande observationssystemet inom ramen för existerande infrastruktur på SMHI. Utveckla av de hydrologiska observationsprodukterna tillsammans med externa och interna användare.
	För framtagning av förbättrade observationssystem och översvämningsmodeller som stöd för klimatanpassning och varningstjänst föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.15 Metodik för framtagning av data om framtida extremhändelser 

	Kunskap om extrema väder- och vattenhändelser med snabba förlopp är högst relevanta för att kunna anpassa samhället till klimatförändringen - speciellt i urbana miljöer och andra skyfalls- och översvämningskänsliga områden.
	 
	För att ta fram det nödvändiga kunskapsunderlaget behöver två kompletterande metoder utvecklas och användas. Kvantifieringsmetoden beskrivs ovan i avsnitt 4.7 Säkrare beslutsunderlag för klimatextremer. Den andra metoden bygger på regionala och lokala modeller där ett mervärde skapas genom att belysa framtida extrema väderhändelser tillsammans med deras riskpotential på lokal, regional och nationell nivå.
	 
	SMHIs nya regionala klimatmodell kan beskriva dessa händelser betydligt bättre än tidigare modeller genom en hög detaljgrad (”upplösning”). Den nya modellen kräver dock stor beräkningskapacitet och datalagring - resurser som är begränsade. Genom att använda resurserna på ett mer effektivt sätt kan klimatscenarierna för Sverige bli mer kompletta och ändamålsenliga.
	SMHI vill ta fram metodik för att fokusera klimatmodellens användning på just extrema förhållanden, med målet att ta fram kvantitativ information om framtida extrema händelser och deras riskpotential. Detta görs genom urval av ett stort antal extrema väderhändelser och systematisk simulering av enbart dessa. Då skapas ett rikt statistiskt material om framtida extremer med stor lokal detaljrikedom, vilket möjliggör riskbedömningar lokalt. Metoden skulle ge en markant ökad precision gällande extremhändelser hos existerande klimatmodeller, till en begränsad kostnad.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Utveckling av metodik för att identifiera avtryck av extrema vädersituationer i globala klimatmodeller med potential för allvarlig lokal påverkan.
	 År 2025
	· Uppsättning och utvärdering av modellsystem för lokal nedskalning av utvalda perioder. Automatisering av processkedjan från identifiering av avtryck, via klimatmodellkörningar, till analyserbar information.
	 År 2026
	· Förfining av processkedjan och utvidgning till fler extremer. 
	För att utveckla en ny metodik för beräkning av extrema väder- och vattenhändelser för framtida klimat föreslås att SMHI tillförs 2,5 mnkr per år för perioden 2024 till 2026. 
	4.16 Klimatindikatorer för isförhållanden på sjöar och vattendrag

	Isförhållandena på sjöar och vattendrag påverkas starkt av den pågående klimatförändringen. Ökande lufttemperaturer leder till senare isläggning, långsammare istillväxt och tidigare islossning. Ökande nederbörd och avrinning under höst och vinter kan bidra till en ökande risk för isproppar i samband med isläggningen på strömmande vatten, samtidigt som den generellt minskande isbildningen troligtvis minskar risken för isproppar i samband med islossningen. 
	SMHI har kunskap, dataunderlag och modellverktyg för att i samråd med till exempel Issäkerhetsrådet och MSB utveckla relevanta klimatindikatorer, prognoser och dataunderlag med avseende på isförhållandena på sjöar och vattendrag. 
	Klimatindikatorer och prognoser för isförhållanden på sjöar och vattendrag är av stort intresse för bland andra vattenkraftsproducenter. De skulle kunna bidra till samhällets beredskap för översvämningar och produktionsstörningar och is-relaterade drunkningsolyckor.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Sammanställning av data- och modellunderlag från SMHI (isobservationer, modeller för vattenföring, vattentemperatur, isläggning/islossning, istillväxt och översvämning), EUs klimattjänst Copernicus (satellitbaserad kartläggning av isutbredning på sjöar och vattendrag), MSB (information om ispropps-relaterade olyckor) samt upprättande av preliminära produktionskedjor för databearbetning, prognos- och klimatindikatorer.
	År 2025
	· Vidareutveckling av produktionskedjor för databearbetning, prognos- och klimatindikatorer samt framtagande av preliminära webtjänster.
	År 2026
	· Framtagande av operationell produktion och publikation av klimatindikatorer och prognoser via SMHIs webbsidor.
	För framtagning av klimatindikatorer och prognoser för isförhållanden på sjöar och vattendrag föreslås att SMHI tillförs 1 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	4.17 Hydrologiska långtidsprognoser för bättre beredskap mot klimatförändringar

	För lite eller för mycket vatten i form av torka respektive översvämningar får allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Vattenberoende sektorer som vattenkraftsindustrin, vattenförsörjning och jordbruk är beroende av beslutsunderlag för planering och förvaltning av vattenresurser.
	Tillgången på vatten vid en viss tidpunkt och plats är dock starkt beroende av vädret som har inträffat under de senaste veckorna och månaderna. Till exempel kan en vinter med lite nederbörd leda till vattenbrist inom flera sektorer under efterföljande sommar och höst, vilket i sin tur kan påverka elproduktionen negativt under vintern efter. De pågående klimatförändringarna leder till förändrande säsongsmönster och mer extremt väder, vilket ställer nya krav på hushållning med vattenresurser på ett hållbart och tillförlitligt sätt.
	För att bidra till ett bättre beslutsunderlag för vattenförvaltning arbetar SMHI med olika former av långtidsprognoser, som hjälper till att bedöma vattentillgången för de kommande månaderna. Lovande resultat inklusive förbättrade nederbördsprognoser och mer exakta vattennivåer har uppnåtts med hjälp av olika avancerade metoder – som artificiell intelligens tillämpad på såväl observationer som meteorologiska och hydrologiska modeller.
	SMHIs hydrologiska modeller kan beskriva ytvatten, men de är även kopplade till grundvattenmodeller i samarbete med SGU. Prognoserna förväntas avsevärt minska risker och kostnader för det svenska samhället genom att de utgör underlag för välgrundade planerings- och förvaltningsbeslut för vattenresurser baserat på de senaste vetenskapliga metoderna. Sammantaget kommer dessa förutsägelser att hjälpa det svenska samhället att bättre anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna.
	SMHI föreslår följande aktiviteter:
	År 2024
	· Utvärdera prognoskvalitet, särskilt för extrema händelser som torka och översvämningar. Utvärdera gränserna för förutsägbarhet av nederbörd.  Testa och utvärdera olika metoder för prognoser och prototyper för visualisering av dessa. Testa och utvärdera alternativ för kommunikation med användare.
	År 2025
	· Vidareutveckling av metoder samt operationalisering av prognoser och utveckling av en webbtjänst för att visa resultat.
	År 2026
	· Utveckling av en gemensam modell som kombinerar prognoser baserade på observationer och olika modelleringsmetoder för att ge den mest tillförlitliga versionen med tillhörande osäkerheter.
	För att fortsätta utvecklingen och operationaliseringen av en långsiktig prognosmetod, som kommer att fungera som ett avgörande beslutsstödsverktyg för en hållbar och tillförlitlig vattenresursförvaltning föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för perioden 2024-2026.
	4.18 Ökad kunskap om klimateffekter i Arktis

	När kommer den arktiska havsisen att vara helt borta på sommaren? Hur påverkar det den atmosfäriska cirkulationen och Sveriges klimat? Vilka effekter har den pågående klimatförändringen i Arktis på ekosystemen och havscirkulationen? För att besvara dessa frågor behövs fortsatt insamling av observationer och vidareutveckling av både globala och regionala klimatmodeller. Det finns också ett stort behov av att studera hur förändringarna i de fysiska, kemiska och biologiska systemen påverkar samhällets olika sektorer i den arktiska regionen, inte minst hur redan utsatta ursprungsbefolkningar påverkas.
	SMHI föreslår följande arbete:
	År 2024:
	· Analys av SMHIs ensemble av globala modellsimuleringar för att öka förståelsen för klimatförändringar i Arktis och dess effekter på det storskaliga klimatet inom olika klimatscenarion. Framtagande av högupplöst klimatinformation med en regional modell.
	År 2025:
	· Kartläggning av lämpliga områden för framtida marina skyddsområden i Arktis baserat på högupplöst klimatinformation. Framtagande av hydrologiska klimatindikatorer inklusive tillrinning till Arktiska haven, baserat på stationsdata, satellitobservationer och modeller.
	År 2026:
	· Lansering av digital klimatatlas med detaljerad information om arktiska klimatindikatorer och risken för snabba förändringar och tippningspunkter under olika framtida utsläppsvägar och uppvärmningsnivåer. Kunskaps- och dataunderlag för planering av marina skyddsområden i Arktis. Hydrologiska klimatindikatorer inklusive långtidsprognoser som del av WMO Arctic Regional Climate Network.
	För att ta fram planeringsunderlag för marina skyddsområden i Arktis och öka kunskapen om såväl effekterna av klimatförändringen i Arktis som effekten av förändringar i Arktis på det storskaliga klimatet föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr per år under perioden 2024–2026. 
	4.19  Kompletterande enkel klimatmodell för värdering av ändrade utsläpp

	För att studera klimatutveckling används scenarier som beskriver hur olika utsläpp av växthusgaser och andra åtgärder påverkar klimatet. Dessa scenarier behöver kontinuerligt uppdateras för att inkludera nya resultat från klimatförhandlingar eller uppdaterade antaganden om teknik- eller befolkningsutveckling. SMHIs klimatmodeller har hittills använt drivdata från internationella samarbetsprojekt som IPCC eller CMIP. I dagsläget saknas möjlighet att enkelt kunna aktualisera drivdata med nya utsläppsbanor, som följd av politiska beslut, nya avtal eller andra omfattande förändringar med potentiell inverkan på Sveriges klimat. Det gör att SMHI idag saknar förmåga att snabbt kunna svara upp mot nationella behov av att utreda klimateffekter av framtida utsläppsminskningar. Med en kompletterande enkel klimatmodell (SCM - Simple Climate Model) skulle SMHI snabbt kunna svara på frågor om hur stor klimateffekt som kan förväntas av ändrade globala, regionala eller sektoriella utsläpp. Utöver det skulle en SCM kunna transformera nya utsläppsscenarier till drivdata för avancerade klimatmodeller för att ta fram detaljerad regional klimatinformation.
	Klimatinformation från SMHIs klimatmodeller drivna av de nya utsläppsscenarierna skulle utgöra ett viktigt underlag för samhällets klimatanpassningsarbete. Den nya snabbt framtagna klimatinformationen kan alltså användas för att visa hur klimatpolitiken påverkar behovet av klimatanpassning. Den kan också användas som stöd i arbetet med att begränsa klimatförändringarna och för att jämföra klimateffekten av olika utsläppsminskningar.
	SMHI ser ett behov av
	 att genomföra en pilotstudie med en enkel klimatmodell (SCM) och koppla ihop den med befintliga och uppdaterade utsläppsscenarier.
	 att med hjälp av en SCM utveckla förmågan att snabbt kunna ge svar på klimateffekten av olika utsläppsminskningar.
	 att med hjälp av en SCM ta fram drivdata till SMHIs klimatmodeller från nya eller uppdaterade utsläppsscenarier. Med hjälp av dessa drivdata kan SMHI sedan producera nödvändig klimatinformation för klimatanpassning.  
	För en pilotstudie för att tar fram förmågan för snabba svar på effekter av utsläppsåtgärder på framtidens klimat föreslås att SMHI tillförs 1,5 mnkr per år under perioden 2024 till 2026. 
	5  Ramanslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
	5.1 Vattenförvaltning

	SMHI har sedan 2007 haft en aktiv roll i svensk vattenförvaltning och för detta tilldelats bidrag från anslag 1:11, ap2; åtgärder för havs och vattenmiljö, som disponeras av Havs- och vattenmyndigheten. 
	SMHI bistår svensk vattenförvaltning med underlag, verktyg och expertstöd för arbete i enlighet med EU:s vattendirektiv. Genomförandet av vattenförvaltningens sexåriga arbetscykel är beroende av underlag från SMHI, framför allt i den inledande fasen ”Kartläggning och analys”. Där används underlagen för kartläggning av vattenförekomsternas ekologiska status, för att besluta om miljökvalitetsnormer och att ta fram åtgärdsplaner.
	SMHI tar årligen fram en arbetsplan med budget för myndighetens arbete med vattenförvaltningen. Detta görs i samverkan med övriga myndigheter via den så kallade operativa gruppen, bestående av representanter från SMHI, vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten. Insatserna i arbetsplanen struktureras utifrån behoven inom vattenförvaltningen enligt följande teman:
	 Expertis och samverkan. Stöd till andra myndigheter, deltagande i samverkansgrupper och konferenser både inom Sverige och internationellt.
	 Hydrografiska data. Definition och anpassning av vattenförekomster och tillhörande avrinningsområden, insamling av data kring anlagda våtmarker. 
	 Observationer. Rekognosering och etablering av temporära hydrologiska mätstationer, insamling och lagring av data från verksamhetsutövare. 
	 Hållbar vattenresursförvaltning. Kartering av riskområden för vattenbrist, sammanställning av vattenuttag och överledningar samt beräkningar av vattentillgång i ett förändrat klimat. 
	 Övergödning. Kartering av näringsämnesbelastning och källfördelning av utsläppskällor. Statusklassning med avseende på näringsämnen. Beräkning av åtgärdseffekter och åtgärdsbeting.
	 Fysisk påverkan. Beräkning av vattenstånd och vattenföring i påverkat och i opåverkat tillstånd. Statusklassning med avseende på hydrologisk regim det vill säga beskrivning av vattenflöden och klassning av förändringar i sjöar och vattendrag med avseende på mänsklig påverkan. Verktyg för scenarioberäkningar av åtgärder. 
	 Webbtjänster. Tillgängliggörande av underlag och verktyg via webbsidor och API. 
	Under perioden 2024–2026 behöver en stor del av underlaget i den tredje arbetscykeln inom EU:s vattendirektiv (2021–2027) tas fram. SMHI förväntas uppdatera och förbättra det underlag som levererats under tidigare arbetscykler samt utveckla nya underlag. Exempel på arbetsinsatser som prioriteras:
	 Anpassa modeller till nya vattenförekomstindelningen.
	 Sammanställa fosfor- och kvävebelastning för nya vattenförekomstindelningen.
	 Statusklassificera hydrologisk regim, hur stor mänsklig påverkan det är på vattendraget. Detta görs med modellberäkningar och data från vattenkraftverk.
	 Vidareutveckla verktyget Vattenstatus för automatiserad statusklassificering.
	 Utveckla webbtjänster som presenterar och tillgängliggör data.
	 Utveckla stöd till arbetet med Nationell plan för hållbar vattenkraft (NAP). 
	Vattenförvaltningen nyttjar befintlig teknisk infrastruktur och ämneskompetens inom SMHI och arbetet involverar cirka 70 personer inom myndigheten.
	För att utveckla och tillgängliggöra underlag för vattenförvaltningen föreslås att SMHI tillförs 18 mnkr per år för perioden 2024 till 2026.
	6 Ramanslag 1:7 Avgifter till Internationella organisationer
	SMHI disponerar anslagspost 7, Internationella organisationer, SMHI.
	Anslagsposten får enligt regleringsbrevet användas för Sveriges utgifter till de internationella organisationerna Eumetsat, ECMWF, WMO, Eumetnet, EuroGOOS och IPCC samt sekretariatet vid WMO, för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat) som betalas ut i annan valuta än svenska kronor. 
	I regleringsbrevet framgår också att utbetalda medlemsavgifter till Eumetsat som inte har förbrukats utan kvarstår som fonderade medel i Working Capital Fund (WCF) för betalning av framtida medlemsavgifter är ett kapitaltillskott som ska redovisas mot anslag i enlighet med 12 § 3 anslagsförordningen.
	6.1 Sammanfattning

	Den totala kostnaden för medlemsavgifterna 2024 beräknas till 191 mnkr. Den bedöms minska till 170 mnkr 2025 för att sedan öka till 178 mnkr för 2026. Dock kommer SMHI använda sig av anslagskredit 2023 motsvarande cirka 2 mnkr, vilket innebär att anslagsbehovet 2024 blir 193 mnkr.
	Kostnaderna för 2024–2026 är beräknade med utgångspunkt från valutakurser februari 2023, enligt: 
	1 EUR = 11,2 SEK 
	1 GBP = 12,7 SEK
	1 CHF = 11,3 SEK
	Den försämrade växelkursen mellan SEK och främst Euro jämfört med den växelkurs som användes vid föregående budgetunderlag medför årligen ca 10 mnkr i ökade medlemsavgifter för Sverige.
	Tkr
	2023
	2024
	2025
	2026
	Eumetsat 
	151 100
	157 800
	136 000
	142 300
	ECMWF
	21 500
	22 500
	23 300
	24 800
	WMO
	6 600
	6 700
	6 700
	6 900
	Eumetnet
	1 500
	1 700
	1 700
	1 700
	EuroGOOS
	100
	100
	100
	100
	IPCC
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	GEO
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	Utnyttjat anslagskredit från 2023
	2 000
	Summa 
	183 000
	193 000
	170 000
	178 000
	Ovanstående anslagsbehov bygger på organisationernas långsiktiga finansiella planer som är beslutade i respektive council. Både Eumetsat och ECMWF ser stora risker med avseende på den höga inflationen i Europa, vilken mycket väl kan medföra ökade medlemsavgifter (utöver nuvarande långsiktiga finansiella planer). Bland annat är cirka 80 procent av Eumetsat:s budget bunden i olika kontrakt med "industrin" där det finns inskrivna indexjusteringar. I ovanstående medlemsavgifter har Eumetsat utgått från en inflation på sju procent för året 2023, vilket är klart högre än vad som har legat till grund för tidigare långsiktiga finansiella planer. Inflationsökningen 2023 medför ökade medlemsavgifter med cirka 7 mnkr årligen jämfört med vad som tidigare antagits.
	Enligt figur 2 (bilaga 1) indikeras även en ny kraftig ökning av medlemsavgifterna från 2036 och åren därefter. Denna ökning är kopplad till programstarten för satellitgeneration tre och fyra, men är beroende av de obligatoriska satellitprogrammens framtida livscykelkostnader, hur de olika programmen överlappar varandra m.m. (observera dock, att dessa nya satelliter ännu inte är beslutade).
	6.2 Eumetsat

	Den europeiska vädersatellitorganisationen Eumetsat har till uppgift att samla in relevanta och tillförlitliga satellitdata om väder, klimat och miljö och att leverera dessa till sina medlemsstater (primärt mål), till internationella partners och till användare över hela världen. 
	Väder- och klimatövervakning är globala utmaningar, som kräver en samordnad långsiktighet baserad på strategiska investeringar i stora infrastrukturprojekt både i rymd- och marksegment.
	I ett alltmer väderberoende samhälle har satellitdata blivit oumbärligt i de nationella vädertjänsternas arbete, dels genom en direkt användning av dessa data (satellitbilder) i prognosarbetet, dels och kanske mest betydelsefullt som indata till väderprognosmodeller. Satellitdata, som bland annat tillhandahålls av Eumetsat, används av både ECMWF och SMHI som indata till väderprognosmodeller. Satellitobservationer ger de nationella vädertjänsterna tillgång till bättre underlagsdata för väderprognoser och en därmed möjligheter att få ut bättre och säkrare varningar och annan viktig information som stöd till beslutsfattare och allmänhet, som bidrag till social och ekonomisk välfärd. 
	Dessutom är satellitdata viktiga för klimatövervakning. I 45 år har vädersatelliter som Meteosat samlat in unik information om klimatet. Dessa geostationära satelliter, tillsammans med de polära satelliterna, Metop och Jason & Sentinel-6 (där de sistnämnda bidrar med värdefulla referensmätningar av t.ex. vattenståndet i haven) spelar en betydande roll i den pågående utvecklingen av klimattjänster, bl. a. inom EU:s Copernicusprogram.
	Som framgår av Bilaga 1, figur 2 passerades toppen i medlemsavgifterna 2018 och ligger nu på en liten platå för att därefter minska fram till 2026 (om inte nya tilläggsprogram beslutas). 
	Utvecklingskostnaderna för de stora meteorologiska satellitprogrammen inom Eumetsat, både MTG, tredje generationen geostatationära satelliter och EPS-SG, andra generationens polära satelliter är således på väg ned. Detta ger ett visst manöverutrymme för nya satellitprogram som ligger med i Eumetsat:s uppdaterade vision; Destination 2030. 
	Följande nya satellitprogram planeras:
	Kostnaden för medlemsavgiften till Eumetsat för 2024 beräknas uppgå till cirka 158 mnkr. Den beräknas minska till 136 mnkr 2025 för sedan öka till cirka 142 mnkr för 2026. I dessa belopp ingår kostnader för de ej beslutade programmen EPS-Aeolus och EPS-Sterna från och med 2025 och för Altimetry Follow-on från och med 2026.
	Troligen kommer det att tillföras nya medel till WCF under åren 2023 till 2026 som kan användas till att finansiera en mindre del av medlemsavgifterna, men eftersom det inte går att prognosera storleken på eventuellt tillförda medel till WCF äskas medel motsvarande varje års beräknade medlemsavgifter för åren 2024 till 2026. 
	I Bilaga 1 ges mer bakgrundsinformation om den tekniska och finansiella utvecklingen inom Eumetsat.
	6.3 ECMWF

	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är ett europeiskt center för medellånga väderprognoser. Enligt centrets konvention gäller att ”ECMWF:s uppdrag är att leverera numeriska väderprognoser och övervaka jordsystemet, bedriva vetenskaplig och teknisk forskning för att förbättra prognosernas träffsäkerhet samt att upprätthålla ett arkiv med meteorologiska data.”. 
	De senaste åren har ECMWF fördelat verksamheten geografiskt. Huvudkontoret finns i Reading i Storbritannien och IT-verksamheten drivs från datacentret i Bologna i Italien. Det senaste förändringen är att ECMWF:s EU-finansierade verksamhet flyttat till tillfälliga lokaler Bonn, i Tyskland. Nya lokaler i Bonn väntas bli klara för inflyttning 2026. 
	Den nya superdatorn med placering i Bologna innebär en stor utökning av beräkningsresurserna och medför en kostnadsökning, beroende bl a på ökande elkostnader, som påverkar budgeten. ECMWF har börjat processen med att erbjuda kostnadsfria data för nedladdning, vilket innebär minskade försäljningsintäkter. Detta intäktsbortfall beräknas till stora delar finansieras genom ökade medlemsavgifter.
	Kostnaden för SMHIs medlemsavgift till ECMWF för 2024 beräknas till 22,5 mnkr men kommer på grund av de ovan beskrivna kostnadsökningarna och intäktsminskningarna öka ytterligare till 23,3 mnkr för 2025 och 24,8 mnkr för 2026. På grund av en förskjutning i tidplanen avseende processen med att erbjuda kostnadsfria data för nedladdning har ökningstakten i medlemsavgiften kunnat minskas något. 
	I Bilaga 2 visas en sammanställning över medlemsavgifternas prognostiserade utveckling åren fram till 2028.
	6.4 Övriga internationella organisationer

	WMO
	WMO (Världsmeteorologiska organisationen) är en mellanstatlig organisation med 193 medlemsländer. WMO är Förenta Nationernas specialiserade organ för meteorologi (väder och klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper.
	WMO:s arbete styrs av strategiska och operativa planer som antas var fjärde år på kongressen som är högsta beslutande organ.
	WMO genomförde en extrakongress (digitalt) i oktober 2021. Under kongressen fattades ett flertal beslut som kommer att vara viktiga för WMO och dess medlemsländer i många år framöver. Bland det viktigaste: 
	 Ny datapolicy som täcker hela WMO:s verksamhetsområde. Arbetet fortsätter med att specificera vilka datatyper som ska ingå i det internationella utbytet. Detta kommer att beslutas på nästkommande kongress i maj 2023. I policyn finns även rekommendationer på hur nationell samverkan kring datautbyte kan ske med andra myndigheter, privata sektorn och forskningssektorn.
	 Regelverket för GBON (Global Basic Observing Network) fastställdes. Det innebär att det blir tydligt för alla medlemsländer vilka krav det finns på hur tätt i tiden och rummet som observationer ska göras samt vilka parametrar som ska observeras. Det framgår också att observerade data skall utbytas internationellt.
	 SOFF (Systematic Observations Financing Facility) tillstyrktes. SOFF är ett ekonomiskt instrument för att hjälpa vädertjänster i fattigare länder att följa GBON bestämmelserna och förstärka sina observationsnätverk och att utbyta data internationellt. SOFF har förankrats inom senaste COP-möten och kopplar till både implementeringen av Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofhantering. SMHI har anmält intresse för att delta som rådgivare (peer advisor) i implementeringen av SOFF. 
	 En vision och strategi för hydrologi, fastställdes tillsammans med en handlingsplan, vilket innebär att hydrologin nu är en helt integrerad del inom WMO. Kongressen antog även en ”Water declaration” och uppmanar medlemsländerna att stödja WCC (Water and Climate Coalition).
	Nästa WMO Kongress (WMO Cg19-th) hölls 22 maj - 2 juni 2023 i Geneve. En ny strategisk och operativ plan, 2024–2027, väntas då beslutas. Bland de viktigaste nyckelresultaten (key deliverables) som ska implementeras under 2024-2027:
	 EWS4All - Early Warning System for All, initiativ annonserat av FN:s generalsekreterare i mars 2022, i syfte att säkerställa att varje person på planeten täcks av EWS fram till 2027. WMO fick i uppdrag att leda detta initiativ.
	 Implementering av en global infrastruktur för övervakning av växthusgaser.
	 Fortsatt implementering av handlingsplanen för hydrologi.
	 Aktiviteter kopplade till förändringar i kryosfären och dess påverkan på vattenresurser och havsnivåhöjning.
	 Omorganisation och optimering av WMO:s regionala kontor.
	Full implementering av dessa aktiviteter kommer troligen att innebära en ökning av WMO:s budget för 2024-2027, vilket blir en av beslutspunkterna på kommande kongress (Cg-19). Detta innebär att storleken på Sveriges bidrag kan öka från 2024. En sådan eventuell ökning är inte medtagen i tabellen i avsnitt 6.1 ovan.
	Eumetnet
	Eumetnet EIG utgör ett nätverk av 31 vädertjänster i Europa som samarbetar kring olika grundläggande meteorologiska aktiviteter. Programmen inom Eumetnet inkluderar observationssystem, databearbetning, allmänna prognosprodukter samt forskning/utveckling och utbildning/träning. Här är observationsprogrammet det allra viktigaste och i nuläget består det av sju olika delprogram. Speciellt har observationsprogrammet i uppgift att designa och utveckla EUCOS (Eumetnet Composite Observing System), som utgör den markbaserade meteorologiska komponenten av observationssystemet vid sidan av Eumetsat:s satellitprogram, med syfte att förbättra underlaget för de numeriska väderprognoserna, nowcasting och klimatövervakning över Europa. I november 2018 skrevs ett uppdaterat EIG-avtal under av medlemmarna som ökar flexibiliteten i samarbetet, t.ex. underlättas starten av nya frivilliga program. Detta har bl.a. lett fram till att det har skapats ett nytt program ”Eumetnet Federated Data Coordination Mechanism, FDCM” som under 2022 även har fått i uppgift att hantera framtagningen av High Value Datasets, som efterfrågas för temaområde meteorologi av EU-kommissionen inom programmet Digital Europe, vilket utförs i ett särskilt delprojekt, RODEO. Vidare har det beslutats om att integrera den ekonomiska intresseföreningen för de europeiska nationella meteorologiska instituten (ECOMET) som särskilt program under Eumetnet med målsättningen att upplösa ECOMET under 2023. 
	EIG-avtalet för Eumetnet behöver justeras på grund av ändringar i den belgiska bolagsformen ”Companies and Associations Code (BCAC)” till en ny mer öppen bolagsform ”of General Partnership”. Detta ska göras senast 31 december 2023.
	Under 2023 fortsätter arbetet med att ta fram den strategiska inriktningen för den nya 5-åriga programfasen som inleds 2024. Det nyligen etablerade programmet FDCM och det allmänna ekonomiska läget gör att driftkostnaden för Eumetnet:s program under den kommande programfasen (2024-2028) kommer att vara högre än nuvarande programfas (2019-2023). Medlemsavgiften kommer därmed att höjas. Då planeringsarbetet inte är klart ännu finns inga konkreta siffror, men Eumetnet:s sekretariat uppskattar att kostnaderna ökar med 10-20 % från nuvarande nivå.
	EuroGOOS 
	EuroGOOS (European Global Ocean Observing System) arbetar främst med att koordinera observationer i Europas hav, vilka ligger till grund för operationell oceanografi. EuroGOOS är ett pan-europeiskt nätverk som arbetar inom Global Ocean Observation System, GOOS, som är ett program under Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC-UNESCO. EuroGOOS är registrerad som en internationell ideell förening enligt belgisk lag (EuroGOOS AISBL) och dess sekretariat ligger i Bryssel. Idag består EuroGOOS av 44 medlemmar från 19 europeiska länder, vilka tillhandahåller operationella oceanografiska tjänster och utför havsforskning. Dessutom koordinerar EuroGOOS fem regionala operationella system i Europa, Arktis (Arctic ROOS), Östersjön (BOOS), europeiska nordvästra sockeln (NOOS) och Irland-Biscaya-Iberiska området (IBI-ROOS) samt Medelhavet (MONGOOS). Medlemsavgiften för EuroGOOS antas vara oförändrad under kommande år.
	IPCC 
	Sverige är medlem i FNs klimatpanel (IPCC) och representeras av SMHI, som är nationell kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC. Att vara nationell kontaktpunkt för IPCC innebär att agera som Sveriges representant vid IPCCs beslutsmöten (ca tre fysiska möten per år), upprätthålla kontakten gentemot IPCCs sekretariat och regeringskansliet samt att nominera svenska experter till IPCC-arbetet, som författare, granskare eller experter. Det innebär också att samordna svenska bidrag vid granskningstillfällen under arbetsprocessen och att föra ut kunskapen från IPCC brett i samhället. Målgrupper i kommunikationen är politiker/beslutsfattare på alla nivåer (inkl. branschorganisationer och näringsliv), allmänheten och myndigheter. Kommunikationsarbetet innefattar exempelvis pressträffar, intervjuer i nyhetsmedia, förmedling av nyheter i SMHIs egna kanaler och anordnande av konferenser i samarbete med andra myndigheter. Som en ytterligare del i kommunikationsarbetet stöttar fokalpunkten även andra myndigheter genom att översätta eller granska översättningar av material från IPCC. Under 2023 avslutas den sjätte utvärderingscykeln inom IPCC och den sjunde utvärderingscykeln påbörjas (oftast ca sex år per utvärderingscykel). Arbetet kommer inom kommande budgetperiod innebära att staka ut vägen för den nya utvärderingscykeln, med möjlighet att påverka inriktning för nästa cykel samt bereda för specialrapporter och expertmöten. Det är dessutom en viktig period för att föra ut kunskapen från sjätte utvärderingscykeln till allmänheten, myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer, inklusive att analysera och kommunicera budskapet i det svenska och europeiska perspektivet. Medlemsavgiften till IPCC för perioden föreslås vara oförändrad. 
	GEO 
	GEO (Group on Earth Observations) utgör ett partnerskap mellan 109 medlemsländer och 136 deltagande organisationer och numera även 10 associerade medlemmar (kommersiella företag) som arbetar med att åstadkomma ett globalt hållbart jordobservationssystem. Tillsammans skapas Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) för en bättre integration av alla observationssystem och för att dela data genom existerande infrastrukturer med hjälp av gemensamma standarder. Öppna data utgör grunden för datadelning inom GEO. Det europeiska jordobservations-programmet Copernicus utgör här ett viktigt bidrag till GEO. Dessutom spelar EuroGEO, som utgör Europas regionala del av GEO en allt större roll. Nytt är också initiativet att skapa en s.k. knowledge hub & open knowledge vid sidan av data, för att underlätta och förstärka användningen av jordobservationer, inte minst satellitdata.
	GEO Week 2022 hölls som ett hybridmöte, på plats in Accra, Ghana respektive online. Dialog har påbörjats kring GEO Post-2025 och följande initiala övervägande har lagts fram: i) öka rättvis tillgång till jordobservationer; ii) stärka styrningen av GEO och optimera arbetsprogrammet; iii) mobilisera nya givare och innovativ finansiering; iv) stärka kommunikation och opinionsbildning
	Vid GEO-XVI Plenary och Ministerial Summit som hölls i Canberra i november 2019, bestämdes att det svenska bidraget till GEO-Sekretariatet ligger kvar på 110 000 schweiziska franc. I samband med den nya programfasen som inleds 2026 kan detta belopp behöva höjas något.
	7 Avgiftsbelagd verksamhet 
	SMHI ska enligt instruktionen öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverksamhet. Av instruktionen framgår vidare att SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde. Avgifterna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska bestämmas så att de täcker myndighetens kostnader för att tillhandahålla varan eller tjänsten. De ska även bidra till myndighetens kostnader för uppbyggnad, uppdatering och utveckling av system, databaser och information. 
	För 2022 redovisade den avgiftsbelagda verksamheten ett överskott på 9,9 mnkr. Det ackumulerade överskottet vid räkenskapsårets slut uppgår till totalt 1,5 mnkr. Det innebär att den avgiftsbelagda verksamheten nu samlat åter visar ett ackumulerat överskott. Det finns fortsatta utmaningar då de ackumulerade resultaten för ingående delområden uppvisar både över- och underskott. Den avgiftsbelagda verksamheten bedöms under 2024 och 2025 samlat åter visa ett ackumulerat underskott. Orsaken är främst ett ackumulerat underskott inom flygvädertjänsten, men även den generella kostnadsutvecklingen påverkar underskottets storlek.
	Det svaga konjunkturläget och en hög inflation tillsammans med en orolig omvärld gör det extra svårt att bedöma hur intäkter, kostnader och lönsamhet kommer att utvecklas på några års sikt. 
	7.1 Uppdragsverksamhet

	Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar produkter eller tjänster till statliga myndigheter på en icke konkurrensutsatt marknad. För varje uppdrag finns ett avtal med ett tydligt kund- och leverantörsförhållande och en finansiering som ska ge full kostnadstäckning. Vidare ingår tjänster där SMHI är leverantör med ensamrätt enligt beslut av regeringen eller myndighet under regeringen. Av denna anledning redovisar SMHI uppdrag som kontrollant av vattendomar, där uppdragsgivaren i en vattendom åläggs att anlita SMHI, som uppdragsverksamhet. Övrig uppdragsverksamhet rör främst miljöfrågor i luft och vatten. SMHI utför uppdrag åt bland annat Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelser. 
	Uppdragsverksamhetens omsättning uppgick till cirka 55 mnkr 2022 och resultatet blev ett nollresultat. 
	SMHIs tjänster möter ett stort intresse från andra myndigheter. En tendens är att myndigheter allt mer värdesätter långsiktighet i sina relationer. Trots det råder en viss osäkerhet om möjlig finansiering för SMHIs uppdragsverksamhet utifrån andra myndigheters tillgängliga medel och prioriteringar.
	När det gäller uppdragen mot andra statliga myndigheter bedöms den totala omsättningen öka svagt under kommande år jämfört med 2022 års omsättning. Uppdragsverksamheten beräknas visa ett nollresultat för åren 2024–2026.
	7.2 Flygvädertjänst för det civila flyget

	Leverans av reglerad flygvädertjänst till det civila flyget omsatte cirka 52 mnkr 2022 och resultatet blev ett överskott på knappt 1 mnkr. SMHI levererar också viss flygvädertjänst till bland annat Luftfartsverket (LFV) och samhällsviktigt flyg. Ersättningen för den reglerade flygvädertjänsten kommer från Eurocontrol och utgörs av undervägsavgifter. Den utgår från fastställda ersättningsnivåer under referensperioder om fem år som beslutas av Europeiska kommissionen. De EU-förordningar som reglerar ersättningsnivåerna har under många år haft tydliga krav på kostnadseffektiviseringar. 
	Den 5 december 2022 beslutade Europeiska kommissionen att godkänna Sveriges reviderade utkast till prestationsplan för referensperiod 3 (åren 2020 – 2024). För året 2024 innebar beslutet en neddragning av ersättningen med drygt 1 mnkr jämfört med det preliminära beslutet. Samtidigt behöver SMHI få täckning för ökade räntekostnader och generella kostnadsökningar.
	SMHI har inte några marginaler för att klara ytterligare neddragningar av ersättningsnivåerna från Eurocontrol utan att det får konsekvenser. För att SMHI ska kunna bibehålla nuvarande tjänste- och produktutbud inom flygvädertjänsten måste ersättningsnivåerna i stället öka ordentligt. I takt med att andra aktörer inom flyget arbetar med att öka sin förmåga ur beredskapshänseende behöver SMHI möta dessa ökade krav på leveranser vilket ytterligare ställer krav på höjda ersättningsnivåer.
	Nu påbörjas arbetet med referensperiod 4 (åren 2025-2029). Det är i nuläget osäkert vilka intäktsnivåer som då kommer gälla för flygvädertjänsten. Det finns en risk att det kommer besparingskrav på alla leverantörer. Den lämnade prognosen i bilaga 4 utgår från de ersättningsnivåer som Europeiska kommissionen har beslutat för åren 2023 – 2024. På grund av kostnadsökningarna kommer SMHI göra ett ekonomiskt underskott dessa två år. För 2025 och 2026 finns en uppskattad nivå för vad SMHI skulle behöva för att kunna bibehålla utbudet samt börja betala av underskottet från 2023 och 2024. För det fall Europeiska kommissionen godkänner dessa ersättningsnivåer prognostiseras ett ackumulerat underskott vid utgången av 2026 som kommer arbetas bort under referensperiod 4.
	Enligt förordningen (EU) 2019/317 artikel 27 punkt 6 ska flygväderleverantörer inte beröras av den så kallade trafikrisken. Trafikrisk innebär att leverantören får betalt utifrån trafikvolymen. Ersättningen till SMHI innehåller således ingen trafikrisk.
	7.3 Affärsverksamhet

	Med affärsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar produkter och tjänster till kunder inom Sverige. Kunderna består av företag, organisationer, kommuner och statliga myndigheter som anskaffar produkter och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. 
	Affärsverksamhetens omsättning uppgick till cirka 75 mnkr 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 blev ett överskott på 5,3 mnkr, vilket ger ett ackumulerat underskott på 13,8 mnkr. 
	Det prioriterade arbete som SMHI har bedrivit för att få en ekonomi i balans börjar nu få effekt. Det finns fortfarande ett stort ackumulerat underskott, men trenden har vänts och underskottet minskar. Genom ett intensivt arbete har det ekonomiska resultatet successivt förbättrats och arbetet fortsätter med att ta hand om underskottet. Arbetet med att utveckla produktportfölj och verksamhet pågår samtidigt som riskexponeringen successivt har minskat. Produktområden som bedöms ha god tillväxtpotential och möjlighet att nå lönsamhet utvecklas vidare. Med stöd i genomförda analyser har SMHI avvecklat affärer som inte längre ryms i produktportföljen.
	Prissättningen har setts över och inför 2023 har priserna höjts inom flertalet områden. Den fortsatta utvecklingen av det ekonomiska resultatet kommer följas noggrant i den nya organisation som gäller från 1 januari 2023.
	Det ekonomiska resultat som visas bygger på en realistisk bedömning av kostnader och intäkter för 2024-2026. Området affärsverksamhet prognostiseras visa ett årligt ekonomiskt överskott under perioden. Den allmänna kostnadsutvecklingen tillsammans med ett ogynnsamt konjunkturläge, särskilt under inledningen av planeringsperioden, bidrar till den försiktiga bedömningen. Under 2024 beräknas det ackumulerade underskottet åter understiga 10 procent av omsättningen.
	SMHIs affärsverksamhet är och fortsätter vara en viktig leverantör av kvalificerade beslutsunderlag som ska bidra till god samhällsplanering, minskad miljöpåverkan och minskad sårbarhet i samhället. Det gäller både i det korta och i det långa perspektivet. SMHIs expertis är efterfrågad och det finns nya behov att möta i samhälle och näringsliv, bland annat kopplat till klimateffekter, klimatanpassning och den pågående energiomställningen.
	7.4 Tjänsteexport

	Med tjänsteexport avses sådan verksamhet som innebär att SMHI mot avgifter levererar tjänster som tillhandahålls för avnämare i utlandet. Projekt som finansieras av Sida och som uppfyller ovanstående definition hänförs till tjänsteexport. 
	Tjänsteexportens omsättning uppgick till cirka 58 mnkr 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 blev ett överskott på nästan 4 mnkr, vilket ger ett ackumulerat överskott på 13,8 mnkr.
	De Sida-finansierade projekten har bedrivits under många år och under 2022 avslutades utbildningarna inom ITP – International Training Programmes. Även den första delen av WACCA-projektet i Etiopien avslutades. Det pågår nu dialog om en eventuell förlängning av WACCA. 
	Detta medför att 2023 troligen kommer bli något av ett ”mellanår” med lägre intäkter. SMHI har dock ett avtal med Sida gällande en förstudie med syfte att ta fram regionala klimatscenarier som stöd till klimatanpassning i Afrika och Asien. Detta genom den vetenskapliga metodik som är framtagen inom det internationella klimatmodelleringssamarbetet. Det finns därutöver några mindre Sida-finansierade projekt. 
	Det råder viss osäkerhet kring inriktning och omfattning av medel från Sida inom SMHIs kompetensområde. Trots det gör SMHI bedömningen att uppdrag från Sida kommer utvecklas positivt under perioden 2024-2026. Även andra finansiärer, såsom den Gröna klimatfonden (Green Climate Fund), efterfrågar kompetens inom SMHIs expertområden. Det förstärker bedömningen om en positiv utveckling av intäkterna.  
	Den del av tjänsteexporten som består av Copernicusuppdrag har successivt minskat. Av flera skäl kom de första utlysningarna inom den andra programperioden, Copernicus 2.0 (omfattar åren 2021-2027), ut först under hösten 2021. Andra större förändringar är en lägre budget för Klimattjänsten jämfört med under den förra fasen. Atmosfärstjänsten har istället fått en högre budget för att bygga upp ett nytt CO2-övervakningssystem. 
	SMHIs bedömning är att myndighetens engagemang i Copernicus 2.0 inte kommer upp i samma höga nivåer som under förra fasen. Det beror bland annat på ändrat programfokus där framtida utlysningar med mer fokus mot operativa tjänster inte lika tydligt som tidigare är riktade mot SMHIs forskning. 
	Ett nytt område för SMHI är att vara en aktör inom Destination Earth. Destination Earth är ett av delprogrammen för ett digitalt Europa (DIGITAL) som byggs upp under åren 2021–2027. DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. 
	Syftet med initiativet Destination Earth är att utveckla en modell med hög digital upplösning av jorden för att övervaka och simulera naturlig och mänsklig aktivitet samt för att utveckla och testa scenarier som skulle möjliggöra en mer hållbar utveckling och stödja europeisk miljöpolitik.
	SMHI har beviljats uppdrag i den nya satsningen från Europeiska kommissionen att ta fram en högupplöst datorsimulering av jorden, en så kallad digital tvilling. Utvecklingen syftar till att ta fram nya plattformar och metoder för att exempelvis kunna förutsäga effekter av och ge underlag för planering och anpassning av samhället för extremväder och klimatförändringar.
	Det är i nuläget svårt att göra en uppskattning av vad inriktningen i programmen kommer innebära ekonomiskt för SMHI under perioden 2024-2026. En grov uppskattning har gjorts i de belopp som redovisas i bilaga 4. 
	Prissättningen har setts över och inom vissa områden har priserna inför 2023 sänkts. Generella kostnadsökningar, liksom behov av utvecklingsinsatser inom de aktuella områdena, kommer också påverka det ekonomiska resultatet under de närmaste åren. 
	SMHI gör bedömningen att kostnaderna kommer överstiga intäkterna inom den samlade tjänsteexporten under åren 2024 till 2026. Det innebär ett visst ekonomiskt underskott samtliga år, vilket bidrar till att det ackumulerade överskottet successivt minskar. Vid slutet av planeringsperioden bedöms det ackumulerade överskottet åter understiga 10 procent av omsättningen.
	7.5 Offentlig resurssamverkan

	SMHI får ta ut avgifter för resurssamordning mellan SMHI och Havs- och vattenmyndigheten respektive Försvarsmakten. För verksamheten får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten. 
	SMHIs resurssamverkan med Försvarsmakten avser samarbete kring infrastrukturen med allt från observationsnät och modellkörningar till bearbetning och kontroll av data. Denna verksamhet beräknas under perioden bedrivas i en något större omfattning än 2022. Den ökning som prognostiseras i intäkter och kostnader bygger dels på ökade kostnader för SMHIs infrastruktur, dels på en kompensation för ökade lönekostnader på SMHI i enlighet med gällande avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. 
	SMHIs resurssamverkan med Havs- och vattenmyndigheten avser samarbete kring SMHIs utsjöexpeditioner, där mätningarna som görs på R/V Svea är viktiga bidrag till svensk miljöövervakning. Havs- och vattenmyndigheten har fått minskade anslag till miljöövervakning, vilket medför att man kommer minska sitt engagemang med avseende på SMHIs arbete med utsjöexpeditioner. Av denna anledning beräknas intäkterna minska från 2023 jämfört med 2022. 
	Sammantaget bedöms detta under perioden 2023-2026 medföra en minskning av intäkterna från offentlig resurssamverkan jämfört med 2022.
	8 Investeringar 
	8.1 Lånebehov 2024 till 2026

	SMHIs lånebehov för investeringar har ökat under de senaste åren jämfört med andra hälften av 2010-talet, främst beroende på de verksamhetsinvesteringar som har gjorts och som görs inom observationsverksamheten. Behovet av investeringar inom IT-området har ökat med bland annat utökad lagringskapacitet.
	För året 2021 uppgick SMHIs lån i Riksgälden till ca 112 mnkr för att vid utgången av 2022 uppgå till 104 mnkr. SMHIs låneram för 2023 är 145 mnkr. 
	För 2024 äskar SMHI en låneram på 130 mnkr. Lånebehovet för åren 2025 och 2026 bedöms vara något lägre och beräknas till 125 mnkr för 2025 och 120 mnkr för 2026. För åren 2024 till 2026 beräknas nyupplåningen till cirka 40 mnkr per år. Låneramen och den årliga nyupplåningen bygger på att SMHI får de medel som äskas för att kunna genomföra flera större investeringar under åren framöver.
	De prioriterade investeringarna kommande år är kopplade till IT-investeringar inklusive säkerhet samt fortsatt modernisering av observationsnäten. 
	SMHIs verksamhet bearbetar, skapar och omsätter stora mängder data varje dag. Informationsmängderna ökar kontinuerligt, likaså kraven på tillgänglighet och prestanda. Att upprätthålla och utveckla en IT-miljö med hög kapacitet som kan tillgodose verksamhetens ständigt ökande behov av en flexibel och skalbar IT-miljö är helt avgörande för att SMHI fortsatt ska kunna upprätthålla och utveckla sin verksamhet. Dessutom eskalerar cyberattacker inom hela samhället, Detta gör, tillsammans med nya riktlinjer och föreskrifter, att vi måste höja IT-säkerheten inom ett flertal teknikområden för att inte riskera betydande intrång, sabotage och avbrott i framtiden.
	Under 2023 och 2024 genomförs flera större investeringar inom den grundläggande IT-infrastrukturen. Dessa är i huvudsak en följd av förnyelse på grund av att befintlig teknik nått slutet på sina livscykler, men det ger också möjlighet att införa modernare teknik som krävs för att kunna genomföra säkerhetshöjande åtgärder. SMHIs datorhallar har passerat 20 års livslängd sedan senaste renoveringen och där behöver en upprustning ske för att de ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs.
	Det finns en stor osäkerhet kring vilka övriga investeringar som kommer krävas inom säkerhetsområdet eftersom det ännu är oklart vilka tekniska lösningar som kommer att väljas. Alltfler leverantörer går över till löpande kostnader i olika typer av abonnemang, vilket gör att det är svårt att veta vad som kommer att vara investering på några års sikt. Detta bidrar till en stor osäkerhet i investeringsbehovet för 2025, 2026 och åren därefter.
	När det gäller modernisering av observationsnätet har SMHI delvis ändrat strategi. SMHI hade tidigare en förhoppning om att kunna automatisera hela det kombinerade nederbörds- och klimatnätet. De ökade kostnaderna avseende långsiktig drift och underhåll av ett automatiserat nät gör dock att ambitionen fått sänkas och nu är att automatisera knappt hälften av stationerna. Det innebär att investeringsbehovet för nätet är lägre, men samtidigt försvåras SMHIs förmåga att följa upp klimatförändringen och att ta fram information till samhällets klimatanpassning.
	SMHI ser också att det kommer att krävas investeringar i radiosonderings- och strålningsnäten. Dels för att instrumenteringen börjar bli ålderstigen, dels på grund av ökade leveranskrav på våra data. 
	Dessutom kommer det under de närmaste åren göras en satsning på utbyte av PW-givare (Present Weather). PW-givare används för att observera siktförhållanden, nederbördstyp och -intensitet. PW-givare finns monterade på 125 av SMHIs automatiska väderstationer. Nuvarande sensorer har nått slutet av sin livstid och SMHI har i dag reservdelar enbart för att reparera ett fåtal givare. Moderna givare har över lag bättre egenskaper och förväntas mäta ackumulerad nederbörd bättre. På grund av resursbrist i verksamheten och inköpsfunktionen förskjuts tidplanen framåt. Det innebär att tester med en mindre mängd sensorer genomförs 2023 och att en storskalig omsättning sedan kan ske mellan 2024 och 2026, under förutsättning att ekonomiska ramar tillåter. 
	Slutligen planeras investeringar kopplade till en framtida flytt till nya lokaler för kontoret i Göteborg. Dessa investeringar avser bland annat utrustning till laboratorium och verkstad samt anskaffning av möbler och inredning, med mera.
	Under budgetperioden ökar den sammantagna kostnaden för räntor och amorteringar från cirka 40 mnkr 2022 till cirka 45 mnkr 2026, dels som en följd av ovanstående investeringar, dels som en följd av ökade räntekostnader för lån. 
	I bilaga 5 redovisas verksamhetsinvesteringar fram till 2026, lånebehovet i Riksgäldskontoret för investeringar samt kostnader för räntor och amorteringar. 
	Jämfört med föregående budgetunderlag har verksamhetsinvesteringar i nytt hydrologiskt nät utgått. Dessa investeringar blev färdigställda 2022. Dessutom är investeringskostnaderna för utbyte av PW-givare lägre än tidigare prognostiserad, viket gör att dessa investeringar inte längre specificeras. Det innebär att SMHI inte lämnar någon särskild information om verksamhetsinvesteringar i detta budgetunderlag.
	9 Finansiella villkor
	9.1 Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

	Under 2023 disponerar SMHI, enligt regleringsbrevet, en räntekontokredit på 65 mnkr. Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten 2022 var 59 mnkr. SMHI har historiskt sett inte nyttjat räntekontokrediten i någon större utsträckning och har oftast haft ett positivt saldo på räntekontot. Detta ändrade sig i samband med den stora krisen för flygbolagen orsakade av pandemin. 
	Antalet flygningar minskade kraftigt vilket medfört att inbetalningar från flygbolagen också minskade. SMHI har ingen trafikrisk för flygvädertjänsten, innebärande att SMHI ska vara garanterat intäkter och inbetalningar motsvarande SMHIs kostnader. Erhållna inbetalningar 2020 uppgick till 18 mnkr, 2021 till 19 mnkr och för 2022 till 36 mnkr medan beslutade ersättningsnivåer låg på cirka 50 mnkr per år för dessa tre år. Vid utgången av 2022 har SMHI en fordran på flygbolagen motsvarande 64 mnkr. Denna fordran har likviditetsmässigt finansierats genom användning av räntekontokrediten.
	Bedömningen är att inbetalningarna framöver kommer ligga på de nivåer som SMHI är berättigade till. Återbetalning för de uteblivna inbetalningarna för åren 2020 - 2022 kommer att ske successivt under åren 2023 – 2029. Enligt Transportstyrelsens plan beräknas återbetalningen ske enligt följande: 2023 med cirka 4 mnkr och med cirka 10 mnkr per år för åren 2024 – 2029. 
	Detta medför att SMHI fortfarande behöver använda sig av räntekontokrediten för att finansiera förskjutningen i flygbolagens betalningar. SMHIs bedömning är dock att behovet kommer minska något redan 2023, vilket medför att myndigheten behöver en räntekontokredit 2024 på 60 mnkr, vilket är en viss minskning jämfört med räntekontokrediten för 2023. Beloppet motsvarar den fordran som SMHI prognostiserar kommer finnas mot flygbolagen vid utgången av 2023. SMHI följer fortlöpande utvecklingen på räntekontot.
	9.2 Anslagskredit på ramanslag 

	SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 8 507 tkr för anslagspost 1 under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.  
	SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 1 695 tkr för anslagspost 5 under anslaget 1:10 Klimatanpassning.  
	SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2023 en anslagskredit på 5 340 tkr för anslagspost 7 under anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer.
	SMHI har under året 2022 inte använt sig av beviljad anslagskredit. 
	För 2024 föreslår SMHI en anslagskredit på tre procent på ovan nämnda anslag i enlighet med 8§ Anslagsförordningen (2011:223). Det förutsätter dock att SMHI tilldelas det anslag som är äskat med avseende på anslagspost 7 under anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer. I det fall SMHI inte erhåller äskat anslag behöver SMHI en utökad anslagskredit på detta anslag.
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	Bilaga 1 Eumetsat, översikt över program och kostnader

	De obligatoriska satellitprogrammen
	Alla Meteosat (geostationära) och Metop (polära) satelliter har under 2022 fungerat enligt plan. 
	Samtidigt pågår arbetet med MTG (Meteosat Third Generation) vars första satellit, MTG-I1 sändes upp 13 dec 2022. Den kommer att bli operationell under senare delen av 2023 och då som Meteosat-12. Satelliten kommer att ge mer exakta och frekventa observationer bl.a. av temperatur, fuktighet och blixturladdningar, vilka är nödvändiga för att ge bättre prognoser och varningar som hjälper oss att minska effekterna av svåra väderhändelser.
	Den andra MTG-satelliten, MTG-S1, kommer att ha ett nytt infrarött sonderingsinstrument (IRS) och Copernicus Sentinel-4 instrumentet för mätning av bl.a. kvävedioxid och ozon. MTG-S1 är tänkt att vara färdig under kvartal 2 2024, men kommer troligen inte upp förrän under kvartal 4 2024 pga försening av den nya Ariane 62 raketen, som ska användas för att placera satelliten i omloppsbana.  
	Andra generationens polära program, EPS-SG (Eumetsat Polar System-Second Generation) är också inne i sin utvecklings- och konstruktionsfas. Detta program kommer att bestå av en konfiguration med två satelliter mot dagens en, bl.a. med nya instrument för observationer av cirrusmoln (ICI) och för mätning av aerosoler (3MI) samt Sentinel-5 instrumentet från Copernicus. Den första satelliten, Metop-SGA1, planeras komma upp under kvartal 1 2025 och Metop-SGB1 under kvartal 4 2025. I tillägg finns en option om att sända upp Satellit-B1 först, dvs under kv1 2025, om beslut om detta tas före årsslutet 2023.
	Den högsta kostnaden inom ramen för nuvarande utvecklingscykel för de obligatoriska satellitprogrammen, MTG och EPS-SG är passerad och har hamnat på en platå, se figur 1 och 2. Den exakta årliga kostnaden beror bl.a. på i vilken grad som industrin håller tidtabellen för framtagningen av de nya satelliterna. 
	Kostnaderna för MTG-programmet (som godkändes 2010/2011) har överskridit den kostnadsuppskattning som gjordes för programmet initialt med drygt 250 miljoner euro i dagens valutavärde. Detta pga tekniska utvecklingsproblem och ökade driftkostnader. Dessa extrautgifter är nu inkluderade i den långsiktiga finansiella planen. 
	Under 2014/2015 togs beslut om det polära programmet European Polar Satellite – Second Generation (EPS-SG). Det finns en risk för att kostnaderna också här kommer överskrida de initialt uppskattade kostnaderna pga problem med utvecklingen av vissa instrument.
	De nya satellitprogrammen har även medfört behov av att bygga ut Eumetsat:s huvudkontor i Darmstadt. Kostnaden på 11 MEUR är inkluderad i budgeten för perioden 2021 till 2025.
	Nya framtida satellitprogram
	Vertikala vindmätningar i atmosfären har gjorts genom ESA Earth Explorer-satelliten, ADM Aeolus, sedan september 2018 och dessa data har efter noggranna utvärderingar bedömts vara av så god kvalitet att de används av ECMWF i deras operationella prognosberäkningar. Då dessa observationer har visat sig ha betydande positiv effekt på väderprognoserna har det också påbörjats ett arbete inom Eumetsat för att se om denna typ av mätningar med hjälp av Doppler-Wind Lidar (DWL) kan bli en utökning av EPS-SG programmet.
	Det har startats upp ett Aeolus-2 program, som godkändes på ESA Ministerrådsmöte i november 2022 och som kommer att omfatta två satelliter. Programmet inleds med en utvecklingsfas och övergår efter utvärdering och beslut i Council i en operationell fas. Programmet kommer att omfatta en första satellit finansierad genom ESA och en andra satellit finansierad genom Eumetsat, vilket ligger i linje med den samarbetsmodell som redan används för Eumetsat:s obligatoriska program. Skulle utfallet från utvärdering och beslut bli positivt kommer programmet att ge minst 10 års drift och observationer. En uppsändning av den första satelliten skulle kunna ske 2029/2030. Programförslaget för EPS-Aeolus kommer att presenteras för medlemsländerna i Eumetsat under 2024 och med beslut våren 2025.
	I samband med ministermötet (ESA CMIN19+) godkändes svenska Arctic Weather Satellite (AWS) (mikrovågsinstrument ombord på småsatelliter) som en del av ESA:s Earth Watch-program. Denna satellit är tänkt att sändas upp i början av 2024 och den skulle därefter kunna utgöra starten på ett nytt program inom Eumetsat med en konstellation på mellan 16 och 20 småsatelliter. Det skulle därmed bli ett viktigt komplement till de nuvarande polära satelliterna för nordliga latituder och Arktis men även globalt, vad gäller indata till numeriska väderprognoser. En sådan konstellation, med en första serie med satelliter som kommer upp under 2029, kan även den ses som en utökning av EPS-SG kapaciteten. Ett programförslag kommer att presenteras under 2024 (beslut våren 2025). 
	Eumetsat:s deltagande i programmet finansieras under utvecklings(utvärderings)-fasen, 2021 – 2025 genom en utökning av General Budget (GB) (godkänt i samband Council-102, dec 2022) och det ligger med i den långsiktiga finansiella planen, men därefter krävs enligt ovan ytterligare ekonomiska medel och ett beslut i Council om att gå vidare med ett operationellt program eller inte.
	Det nya altimeterprogrammet, Altimetry FO, följer en liknande tidtabell med ett programförslag under slutet av 2024, men detta är även avhängigt av ESA och EU-kommissionen och deras beslut inom ramen för EUs jordobservationsprogram Copernicus, vad gäller efterföljare till Sentinel-6B i form av ytterligare en motsvarande satellit, Sentinel-6C. Samtidigt förs diskussioner i Eumetsat om att även göra detta program obligatoriskt.
	Dessa tre program anges med indikativa siffror i Figur 1 och 2 eftersom de ännu inte är beslutade.
	Utöver ovanstående program diskuteras även en utvidgning av MTG-programmet med ytterligare en sonderingssatellit. Ett programförslag kan där komma att presenteras under 2024/2025.
	Slutligen, när det gäller RO (Radio Occultation) mätningar initierades det under 2021 en pilotupphandling av dessa data från företaget Spire, vilket utgör en test på upphandling av data från kommersiella satellitaktörer. Ett programförslag om en fortsättning väntas under våren 2023.
	Copernicus
	Eumetsat är en aktiv partner i det europeiska Copernicusprogrammet, i första hand som en förstärkt aktivitet inom klimatövervakning. Detta partnerskap har skett under förutsättning att kostnaderna inte ökar för medlemsländerna i Eumetsat.
	Insatserna inom Copernicus utgörs av s.k. ”tredje parts program” med finansiering från såväl EU och ESA samt i vissa fall, som med Jason-programmet, även med medel från NASA/NOAA. Detta betyder att vissa svenska medel för satellitprogrammen även kanaliseras via andra vägar än genom Klimat- och näringslivsdepartementet. 
	Mest uppenbart är detta för Jason-3 och Jason-CS. Jason-CS sändes upp 21 november 2020 från Vandenberg-flygbasen i Kalifornien, där hela produktsviten, inklusive högupplösta produkter, fanns tillgänglig i dec 2021. Jason-CS är ett frivilligt (optional) program.
	För Sentinel-3 har Eumetsat ett operationellt ansvar för EU Kommissionens räkning för två satelliter, där data och produkter från den senaste satelliten, Sentinel-3 B blev tillgängliga i januari 2019.
	Eumetsat är även aktivt involverad i framtagandet av Copernicus CO2M, som väntas komma upp 2025/2026.
	/
	Figur 1. Finansiell plan 20 år framåt för de olika satellitprogrammen i Eumetsat.
	/
	Figur 2. Budget 2000–2022 & finansiell plan 2023–2042. 
	Bilaga 2 ECMWF, prognos över framtida medlemsavgifter
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	Bilaga 3 Förslag till finansiering av anslagsfinansierad verksamhet  

	Belopp i tkr
	2022
	Utfall
	2023
	Prognos
	2024 
	Beräkn.
	2025
	Beräkn.
	2026
	Beräkn.
	Anslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ramanslag)
	Anslagspost 1. SMHI
	296 122
	295 581  
	367 500
	376 500
	393 500
	Anslag 1:7 Avgifter till Internationella organisationer
	Anslagspost 7 Internationella organisationer, SMHI
	151 788
	183 000
	193 000
	170 000
	178 000
	Anslag 1:10 Klimatanpassning  
	Anslagspost 5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
	50 866
	56 000
	73 000
	72 500
	71 500
	Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
	0
	0
	18 000
	18 000
	18 000
	Avgiftsintäkter som disponeras
	288 064
	290 000
	310 000
	320 000
	325 000
	Övriga inkomster som disponeras
	89 238 
	92 000
	94 000
	96 000
	100 000
	- varav bidrag
	87 915 
	91 000
	93 000
	95 000
	99 000
	- varav övriga inkomster som disponeras
	1 323
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	Summa
	876 078 
	916 581
	1 055 500
	1 053 000
	1 086 000
	Bilaga 4 Förslag till finansiering av avgiftsbelagd verksamhet 

	(tkr)
	2022
	Utfall
	2023
	Prognos
	2024
	Beräkn.
	2025
	Beräkn.
	2026
	Beräkn.
	UPPDRAGSVERKSAMHET 
	Intäkter
	54 708
	55 000
	56 000
	57 000
	58 000
	Kostnader
	54 832
	55 019
	56 000
	57 000
	58 000
	Årets resultat
	- 125
	- 19
	0
	0
	0
	Ackumulerat resultat
	219
	200
	200
	200
	200
	REGLERAD FLYGVÄDERTJÄNST 
	Intäkter
	51 867
	52 700
	53 000
	61 000
	63 000
	Kostnader
	51 089
	55 709
	56 500
	60 000
	62 000
	Årets resultat
	778
	- 3 009
	-3 500
	1 000
	1 000
	Ackumulerat resultat
	1 309
	- 1 700
	- 5 200
	- 4 200
	- 3 200
	AFFÄRSVERKSAMHET 
	Intäkter
	74 320
	78 000
	80 000
	82 000
	84 000
	Kostnader
	69 002
	73 976
	77 000
	79 000
	81 000
	Årets resultat
	5 318
	4 024
	3 000
	3 000
	3 000
	Ackumulerat resultat
	- 13 824
	- 9 800
	- 6 800
	- 3 800
	-  800
	TJÄNSTEEXPORT
	Intäkter
	57 765
	55 000
	60 000
	60 000
	62 000
	Kostnader
	53 806
	57 017
	63 000
	63 000
	64 000
	Årets resultat
	3 959
	- 2 017
	- 3 000
	- 3 000
	- 2 000
	Ackumulerat resultat
	13 817
	11 800
	8 800
	5 800
	 3 800
	OFFENTLIG RESURSSAMVERKAN
	Intäkter
	45 076
	42 000
	42 000
	43 000
	44 000
	Kostnader
	-
	-
	-
	-
	-
	Årets resultat
	-
	-
	-
	-
	-
	Ackumulerat resultat
	-
	-
	-
	-
	-
	Bilaga 5 Verksamhetsinvesteringar

	Verksamhetsinvesteringar
	 (tkr)
	2022 Utfall
	2023 Prognos
	2024 Beräkn.
	2025 Beräkn.
	2026 Beräkn.
	Immateriella investeringar
	 
	 
	 
	 
	 
	Datasystem, rättigheter m.m.
	919
	1 900
	1 000
	1 000
	1 000
	Materiella investeringar
	 
	 
	 
	 
	 
	Maskiner, inventarier och installationer m.m. 
	25 849
	39 300
	39 000
	36 000
	32 000
	Byggnader, mark och annan fast egendom
	Övriga verksamhetsinvesteringar
	Summa verksamhetsinvesteringar
	26 768
	41 200 
	40 000
	37 000
	33 000
	 
	Finansiering 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
	26 768
	41 200
	40 000
	37 000
	33 000
	Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
	Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
	Anslag 20 01 009 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)
	Summa finansiering
	26 768
	41 200
	40 000
	37 000
	33 000
	Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
	(tkr) 
	2022
	Utfall
	2023
	Prognos
	2024 Beräkn.
	2025
	Beräkn.
	2026 Beräkn.
	IB lån i Riksgäldskontoret 
	111 772
	103 396
	103 000
	102 000
	97 000
	Nyupplåning (+)
	30 548
	41 200
	40 000
	37 000
	33 000
	Amorteringar (-)
	-38 924
	-41 596
	-41 000
	-42 000
	-44 000
	UB lån i Riksgäldskontoret
	103 396
	103 000
	102 000
	97 000
	86 000
	 
	Beslutad/föreslagen låneram
	140 000
	145 000
	130 000
	125 000
	120 000
	 
	Ränteutgifter
	828
	3 004
	2 500
	2 500
	1 800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Finansiering av räntor och avskrivningar
	 
	 
	 
	 
	Utgiftsområde 20 anslag 1:9
	34 914
	39 100
	38 100
	39 100
	40 600
	Övrig finansiering (via avgifter)
	4 838
	5 500
	5 400
	5 400
	5 200
	Word-bokmärken
	Verslut




