
 

 

Lennart Wern 
Jonas German 

METEOROLOGI Nr 139/2009  

Korttidsnederbörd i Sverige 1995 - 2008  

 



 

 

Omslagsbilden föreställer en Geonor nederbördsmätare med 
vindskydd. 



  

 

METEOROLOGI Nr 139/2009 

Korttidsnederbörd i Sverige 1995 - 2008 

 

Lennart Wern 
Jonas German 



 

 



 

Innehållsförteckning 

1 SAMMANFATTNING..................................... .......................................... 1 

2 FÖRORD ................................................................................................. 2 

3 BAKGRUND........................................... ................................................. 2 

4 SYFTE ..................................................................................................... 2 

5 METODIK ................................................................................................ 2 

5.1 Datatillgång ....................................... ..................................................... 2 

5.2 Geonor nederbördsmätare ............................ ....................................... 4 

5.3 Kontroll och rättning av data...................... .......................................... 4 

5.4 Beräkning av återkomsttider ........................ ........................................ 5 

5.5 Felkällor .......................................... ........................................................ 6 

6 RESULTAT........................................... ................................................... 7 

6.1 Rekord ............................................. ....................................................... 7 

6.2 Beräknade återkomsttider ........................... ......................................... 9 

6.3 När är de korta regnen intensivast? ................ .................................. 11 

6.4 Jämförelse med andra studier....................... ..................................... 12 

7 DISKUSSION ........................................................................................ 14 

8 SLUTSATSER......................................... .............................................. 14 

9 REFERENSER ...................................................................................... 15 

10 FIGURER OCH TABELLER............................... ................................... 16 

11 ARTIKEL FRÅN VÄRMLANDS FOLKBLAD.................... .................... 27 

 



 

 



METEOROLOGI Nr. 139/2009 SMHI  1 

1 Sammanfattning 

Korta men intensiva regnhändelser är mycket viktiga inom bland annat urban hydrologi då vi här har 
att göra med snabba förlopp där avrinningen sker från små ytor som till stor del är hårdgjorda. 
Nederbördsserier med hög upplösning har därför mycket stor betydelse för all planering, analys och 
dimensionering av dagvattensystem, oavsett om det är frågan om rörnät eller öppna diken. 

Regn med varaktighet 15 min till 96 timmar har studerats genom att analysera nederbördsdata från 
SMHIs nät av automatiska väderstationer.  

Dessa stationer började installeras under våren 1995 och från början av 1996 var de flesta stationer 
igång. Den period vi har studerat är maj 1995 till september 2008. 

114 automatstationerna har registrerat nederbörd under någon del av denna period. Sammanlagt finns 
1211 stationsår med 15 minuters nederbörd. Data har granskats och ett mindre antal orimliga 
observationer har tagits bort eller rättats. 

Sammanställningar av årets största regn med olika varaktigheter har gjorts. Nederbördsmängder med 
olika varaktighet från 15 min till 96 timmar för olika återkomsttider har beräknats med 
extremvärdesanalys.  

Den studerade perioden är för kort och antalet stationer är för få för att bestämma regionala skillnader i 
Sverige av korttidsnederbörd. Därför har medelvärden av korttidsnederbörd för hela Sverige 
beräknats. Resultat har jämförts med tidigare studier av Dahlström (2006) och Hernebring (2006). 
Överensstämmelsen är god för kortare regn och kortare återkomsttider.  
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2 Förord 

Ett tack framförs till Ulf Fredriksson som varit mycket behjälplig i förklaring hur de jättelika filerna 
med kvartsnederbörd från automatstationer är uppbyggda så att läsning varit möjlig. Även ett stort 
tack till Carla Eggertsson-Karlström och Sverker Hellström som bidragit med text om 
nederbördsmätare och om felkällor. Jonas Olsson har också bidragit med kunskap främst när det gäller 
hur mycket uppmätt nederbördsmängd är en underskattning av den verkliga. 

3 Bakgrund 

Korta men intensiva regnhändelser är mycket viktiga inom urban hydrologi då vi här har att göra med 
snabba förlopp där avrinningen sker från små ytor som till stor del är hårdgjorda. Nederbördsserier 
med hög upplösning har mycket stor betydelse för all planering, analys och dimensionering av 
dagvattensystem, oavsett om det är rörnät eller öppna diken det är frågan om. 

För dimensionering och planering behövs statistiskt underlag i form av återkomst- varaktighets- och 
intensitetskurvor. Analyser av vattenflöden i ledningsnät sker idag till stor del med numeriska 
modeller och då finns möjligheten och behovet av att använda kontinuerliga nederbördsserier för att 
analysera ledningsnätets funktion. 

Datatillgängligheten varierar idag stort över landet beroende på om kommunerna själva mätt 
nederbörd eller inte. Under senare tid har flera utvärderingar av lokala data gjorts (t.ex. Hernebring, 
2006 och 2008, Dahlström, 2006 samt Bengtsson och Milotti, 2008). En generell svaghet i dessa 
sammanställningar är bristen på data utanför de stora städerna. Det mest omfattande dataunderlaget är 
det som Hernebring (2006) använder sig av, vilket omfattar 15 orter med sammanlagt 204 stationsår. 
Där finns bara två stationer norr om Uppsala med (Sundsvall och Skellefteå). 

4 Syfte 

Bakgrunden till det här redovisade projektet är att SMHIs automatstationer har registrerat nederbörden 
med 15-min upplösning, men materialet har aldrig analyserats utan enbart lagrats som rådata. 
Huvudsyftet med denna studie har varit att reda ut vilka data som finns och om de har en användbar 
kvalitet och i så fall säkra tillgången till dem. 

5 Metodik 

Metodik för att genomsöka data efter orimliga värden och misstänkta fel har tagits fram. En 
kvalitetskontroll och rättning av extremvärdena för respektive stationer har gjorts. Däremot har inte 
hela tidsserier kunnat kontrolleras och rättas inom projektet. Utifrån kontrollerade extremvärden från 
de stationerna med minst tio års data har beräkningar av återkomsttid gjorts för varaktigheter från 15 
minuter till 96 timmar. 

5.1 Datatillgång 

114 av automatstationerna har registrerat nederbörd med 15 minuters upplösning under någon period 
mellan 1995 och september 2008. Sammanlagt finns 1211 stationsår med 15 minuters nederbörd. Av 
dessa har 93 stationer dataserier med en längd av minst tio år, totalt täckande 1115 stationsår. I de 
bearbetningar som gjorts har data inhämtats från 1995 (i det fåtal fall data finns från 1995) fram t.o.m. 
september 2008 och enbart stationer med minst tio års data har använts i återkomsttidsanalysen. 

I Figur 1 finns en karta där alla stationer som rapporterat 15-min nederbörd finns inprickade. 
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Figur 1. Alla stationer som rapporterat 15-min nederbörd under en kortare eller längre period i 

denna studie. Rödmarkerade stationer har rapporterat minst 15 mm på 15-min någon gång 
under perioden. 
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5.2 Geonor nederbördsmätare 

Sedan nätet med automatstationer i Sverige 
byggdes upp i mitten av 1990-talet av SMHI 
mäts numera också nederbörd vid ca 120 
stationerna med en mätare av märket Geonor, se 
Figur 2. Från dessa mätare erhålls 
nederbördsmängder för varje kvart.  

I denna typ av automatisk nederbördsmätare 
vägs nederbörden. Det sker genom att mätkärlet 
är upphängt i två kedjor samt en givare 
bestående av en sträng. Strängen sätts i 
svängning med hjälp av en elektromagnet. 
Beroende på strängens belastning varierar dess 
frekvens och vi kan därigenom beräkna 
mätkärlets tyngd och därmed också mängden 
nederbörd i kärlet. 

 

Figur 2. Geonor nederbördsmätare. 

Som avdunstningsskydd används i den automatiska mätaren ett tunt lager oljefilm, vilken rätt 
anbringad kan göra avdunstningen nästintill försumbar även om mätaren står utan tillsyn under en 
månadslång torrperiod.  

I mätaren finns frostskyddsvätska vilken får snön att smälta. Ett välkänt problem hos automatiska 
nederbördsmätare, vilka kan stå utan tillsyn längre eller kortare perioder, är att det bildas snöproppar i 
inloppsröret. Dessa kan ibland helt blockera mätaren. För att förhindra detta används en 
temperaturreglerad uppvärmning av inloppsröret. För att minimera avdunstning och påverkan på 
luftströmmen kring mätaren sker uppvärmning högst en gång i timmen och bara så pass mycket att 
snön lossnar och faller ner i mätaren. Resten av smältningen sköter frostskyddsvätskan om. 

Vid automatstationerna används ett vindskydd som kallas alter. Det består av ett antal smala plast- 
eller metallskivor som kan svänga i vinden. 

Våra automatiska nederbördsmätare har en mer bullig form än den vanliga kannan som används vid 
manuella stationer. Detta ger något sämre aerodynamiska egenskaper och därför pågår på SMHIs 
mätplats ett försök med en extra vindskärm monterad på nederbördsmätaren innanför det ordinarie 
vindskyddet. Det är av samma typ som vid de manuella stationerna. En annan möjlighet är att sätta 
upp ett andra alterskydd utanför det ordinarie. Denna variant används dock inte av SMHI, utan 
förekommer främst i Nordamerika.  

5.3 Kontroll och rättning av data 

Databasen med kvartsnederbörd från automatstationer är ogranskad och obearbetad. Den här 
presenterade genomgången och analysen är troligen den första som görs systematiskt på dessa data. 

Vid granskningen av databasen har alla tillfällen med minst 15 mm nederbörd på 15-min sorterats ut 
och kontrollerats. Om fel har hittats har dessa rättats eller tagits bort. Dessutom har det största värdet 
med 15-min varaktighet kontrollerats, för varje station. För varje timma finns data digitalt som bl. a. 
visar 4 stycken 15-min nederbörd, timnederbörd och total mängd vatten i hinken. Genom att jämföra 
denna information inbördes har det ofta inte varit svårt identifiera felaktigheter. 

Ett vanligt typ av fel är att snönederbörd fastnar vid kanterna av mätaren. När det blir töväder faller 
snön ner i mätaren och orsakar för stora mängder nederbörd. I denna studie är det de intensivaste 
nederbördstillfällena som är intressanta och de inträffar sällan vintertid vid snöfall.  

Efter genomgång och rättning av data står det dock klart att mätningarna håller en hög kvalité även om 
en del orimliga värden funnits i de ursprungliga data.  
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5.4 Beräkning av återkomsttider 

Med 15-min regn med återkomsttid 10 år avses att mängden nederbörd med 15 minuters varaktighet 
uppnås eller överskrids igenomsnitt en gång vart 10:e år. Sannolikheten att ett 10-års regn inträffar 
nästa år, eller vilket enskilt år som helst, är 10 %. Sannolikheten att ett tioårsregn inträffar någon gång 
under de närmaste 10 åren är 63 %. Det är alltså större sannolikhet att ett 10-årsregn överskrids än 
underskrids någon gång de närmaste 10 åren, se vidare Tabell 1. Med ettårsregn avses mängden 
nederbörd som uppnås eller överskrids i genomsnitt en gång om året. Ett ettårsregn kan alltså 
förekomma flera gånger ett år och inte någon gång ett annat år. 

Tabell 1 Återkomsttid, sannolikhet och risk. 

 Antal år 

Återkomsttid [År] 1  2 5 10 20 50 100 

1 63% 87% 99% 100% 100% 100% 100% 

2 39% 63% 92% 99% 100% 100% 100% 

5 18% 33% 63% 86% 98% 100% 100% 

10 10% 18% 39% 63% 86% 99% 100% 

20 5% 10% 22% 39% 63% 92% 99% 

50 2% 4% 10% 18% 33% 63% 86% 

100 1% 2% 5% 10% 18% 39% 63% 

 

Med hjälp av årets största regn, med olika varaktigheter för varje station, har återkomsttiden beräknats 
enligt tre metoder, Gumbel, GEV och GEV med konstant theta. I Gumbel anpassas en rät linje till 
observationerna. 

GEV, (Generalized Extreme Value distribution) som är en tre-parameter fördelning, finns beskriven av 
Buishand (1986). I GEV anpassas en krökt kurva till observationerna och bl. a. kurvans krökning 
beräknas (theta-värde). Denna anpassning används ofta av SMHI då tidsserien av data är relativt lång. 

Eftersom tidsserierna som ingår i denna studie är relativt korta så har även en variant på GEV 
utnyttjats, där man utnyttjar ett medelvärde av theta-värdet (GEV-kurvans krökning) som beräknats 
från alla stationer med minst 10 års data. På detta sätt tvingas den anpassade kurvan ha samma 
krökning för alla stationer. Beräkningarna av återkomsttider i denna studie är gjorda enligt GEV-
fördelningen med konstant theta-värde för alla stationer. Denna anpassning benämns i rapporten GEV 
med konstant theta. 

Valet av fördelningsfunktion har tidigare diskuterats bl.a. av Bengtsson och Milotti (2008) där de 
konstaterar att samtliga fördelningar ger likartade resultat upp till återkomsttider på 40 år, men 
refererar i sin tur också till en studie som ska visa att GEV är att föredra. Hernebring (2006) använder 
istället log Pearson typ III fördelningen i sin studie. 

Observera att det är enbart ett regntillfälle (det extremaste) per år, per varaktighet och per station som 
denna analys bygger på och att det kan diskuteras om detta är ett bra urval av regnhändelser. Vanligen 
definieras regnhändelser utifrån den kontinuerliga nederbördsserien och de n största händelserna 
används vid analysen, varvid man förutsätter att regnhändelserna är oberoende. Hernebring (2006) 
valde t.ex. att använda 10 gånger nederbördsseriens längd i år som antalet regnhändelser i den 
statistiska analysen. Anledningen till valet att enbart använda varje års största händelse i analysen har 
varit att begränsa mängden data som måste granskas och bearbetas i denna första studie, mer 
omfattande analyser är under planering 
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5.5 Felkällor 

En svaghet i SMHIs data är att registreringarna är gjorda med fasta 15 minuters intervall. Detta gör att 
intensiteten för regn med 15 minuters varaktighet kommer att underskattas jämfört med om 
observationerna hade kunnat göras löpande. 

Storleken av denna underskattning har uppskattats genom att analysera dataserier från fyra olika 
stationer (Kalmar, Jönköping, Stockholm och Sundsvall) med vippskålsmätningar. Analyserna har 
gjorts dels med glidande 15 minuters intensitet och dels med fast. Resultatet av denna något 
preliminära analys visar att användande av ett glidande 15 minuters intervall ger ca 20 % högre 
intensiteter i genomsnitt och ca 15 % högre intensiteter för de mest intensiva nederbördstillfällena, se 
Tabell 2 (Jonas Olsson, opublicerad studie).  

 

Tabell 2. Ökning (%) av ett nederbördstillfälles maxintensitet för glidande jämfört med 
fast 15 minuters fönster. 

 Alla regn Regn >10 mm 

Kalmar 20.4 14.1 

Jönköping 21.8 15.7 

Stockholm 16.7 13.7 

Sundsvall 20.4 15.7 

 

Nederbördsmätning är i princip mycket enkel, men samtidigt bland det svåraste att utföra med 
exakthet. Det är inte alltid lika mycket nederbörd hamnar i mätkärlet som på lika stor yta på marken 
runt omkring. Kärlet skapar en störning i vindfältet, vilket gör att en del av nederbörden blåser förbi 
mätaren. Mätförlusterna blir större ju mer det blåser och ju lättare nederbördspartiklarna är, vilket 
innebär att förlusterna i allmänhet är större för snö än för regn. 

Avdunstning är en annan felkälla, men inte fullt lika allvarlig, som också leder till att den uppmätta 
nederbörden blir för liten. Även vätningsförluster medför att den uppmätta nederbördsmängden blir 
för liten 

Alla dessa felkällor innebär att för låg mängd nederbörd mäts. Storleken på dessa felkällor av 
mätningarna är sommartid enligt Dahlström (2006) 5-10 %. 
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6 Resultat 

Notera att alla nederbördsmängderna i denna rapport är okorrigerade och därmed en underskattning av 
verklig nederbördsmängd pga. fasta avläsningstider, aerodynamiska effekter kring mätaren mm, se 
kapitel 5.5 Felkällor.  

Resultaten från de analyser som gjorts, överensstämmer med tidigare analyser av andra data 
(Hernebring, 2006) vilket tyder på att SMHIs korttidsdata är av minst lika god kvalitet som dessa.  

I Figur 3 visas medelvärdet av det största regnet, med 15-min varaktighet, från alla stationer. Vi ser att 
varje station får i genomsnitt ca 8 mm på 15 minuter som högst varje år. Figur 4 visar motsvarande 
figur med 60-min varaktighet. Medelvärdet för årets största 60-min regn är ca 14 mm. 
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Figur 3. Medelvärdet av årets största 15- min regn. 
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Figur 4. Medelvärdet av årets största 60-min regn. 

 

6.1 Rekord 

I tabell nedan presenteras de största uppmätta nederbördsmängderna från SMHIs automatstationer med 
olika varaktigheter. Som synes i tabellen är det värsta skyfallet från Daglösen 5 juli 2000. I bilaga 
finns en artikel som beskriver följderna av detta skyfall införd i Värmlands Folkblad någon dag efter 
ovädret. Större mängder har dock mätts enligt mer eller mindre tillförlitliga källor. Från SMHI:s 
faktablad (Alexandersson och Vedin, 2004) kan vi bl. a läsa att under 15-min föll det 52 mm i 
Högsäter, Färgelanda i södra Dalsland den 18 juli 2000 och att under en timme föll det 130 mm i 
Tegelstrand och Slottet, Bohuslän den 10 juli 1973. Det officiella Svenska rekordet för regn under ett 
dygn är noterat från Fagerheden i Norrbotten då det föll 198 mm den 28 juli 1997, vilket mätts vid en 
manuell station. 
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Tabell 3. Största rapporterade nederbördsmängder från automatstationer i Sverige under perioden 
1995 - 2008. 

Varaktighet  Datum Station Mängd  

15-min 2000-07-05 DAGLÖSEN 40.2 mm 

30-min 2000-07-05 DAGLÖSEN 57.9 mm 

45-min 2000-07-05 DAGLÖSEN 61.1 mm 

60-min 2000-07-05 DAGLÖSEN 1) 61.5 mm 

2-tim 2000-07-05 DAGLÖSEN 90.9 mm 

3-tim 2000-07-05 DAGLÖSEN 91.3 mm 

4-tim 2002-07-20 KERSTINBO 90.4 mm 

6-tim 2002-07-20 KERSTINBO 92.3 mm 

12-tim 2002-07-21 KERSTINBO 99.6 mm 

24-tim 1999-08-16 HALLANDS VÄDERÖ 125.3 mm 

48-tim 2002-07-22 KERSTINBO 151.3 mm 

96-tim 2002-07-23 KERSTINBO  175.8 mm 

1) Data saknas under en timme den aktuella dagen de fyra kvartsvärdena timmen innan som innehöll det högsta 
kvartsvärdet. Sverker Hellström, som var vakthavande meteorolog den aktuella dagen, har dock en handskriven 
anteckning om att det kom 81.3 mm på en timme. 

 

I Figur 5 visas grafiskt nederbörden, kvart för kvart, några timmar från Daglösen den aktuella dagen. 
Tyvärr saknas nederbördsuppgifterna från kvartarna 13:00 – 13:45 i databasen men från uppgifterna 
om mängden i hinken och Hellströms anteckning kan vi sluta oss till att summa av de gula staplarna är 
korrekt men det är inte säkert att det föll lika mycket bägge dessa kvartar. Samma gäller även för de 
röda staplarna. De gröna staplarna är direkt uppmätta mängder. 
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Figur 5. Daglösen, 5 juli 2000, varje kvart under 4 timmar. De gröna staplarna är direkt uppmätta 
mängder. Summan av de gula staplarna är korrekt men fördelningen mellan dem är inte känd, samma 
sak gäller även röda staplar. 
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I Figur 6 finns 15-min nederbörden från Kerstinbo presenterad, kvart för kvart, några timmar den 20 
juli 2002. Vi noterar att under tre kvartar i följd regnade minst 15 mm varje kvart. I Figur 7 finns 
timnederbörd från Kerstinbo mellan 19 och 23 juli 2002. Från figurerna ser vi att det värsta regnet föll 
på kvällen den 21:a men att även en hel del föll på natten och morgonen den 22:a. 
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Figur 6. Kerstinbo, 20 juli 2002, varje kvart under 4 timmar 

19 20 21 22 23 24
juli 2002

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

[m
m

]

 

Figur 7. Kerstinbo, 19-23 juli 2002, varje timme under 5 dygn. 

6.2 Beräknade återkomsttider 

Figur 10 – 13 visar exempel på beräknade återkomsttider från några stationer och två olika 
varaktigheter, 15 minuter och 60 minuter. De gula prickarna är observationer av årets största 
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nederbörd med angiven varaktighet och de tre kurvorna är olika anpassningar till dessa observationer, 
se kapitel ”5.4 Beräkning av återkomsttider”. 

I Figur 10 ser vi resultatet från Malmö. Cirka 12 mm eller mer faller igenomsnitt en gång vart 10:e år 
under 15-min. I Figur 11 ser vi exempelvis att det största observerade kvartsvärdet av nederbörd från 
Krångede är 36 mm. Kurvan för återkomsttid har ett helt annat utseende än den förra stationen. Vi ser 
också att 36 mm har en återkomsttid av ca 22 år enligt GEV och ca 17 år enligt Gumbel.  

I Figurerna 12 och 13 presenteras återkomsttider för 60-min varaktighet för stationerna Ljungby och 
Sunne. Lägg märke till GEV-anpassningen (röda kurvan) i dessa figurer. För Ljungby kröker kurvan 
kraftigt uppåt och för Sunne kraftigt nedåt. De olika krökningarna är en effekt av alltför korta 
tidsserier. Nederbördsmängden för 1 års återkomsttiden är ungefär lika för de bägge stationerna, likaså 
för 10 års återkomsttid. Däremot för 100 års återkomsttid är värdet i Ljungby dubbelt så högt som i 
Sunne. Det är alltså olämpligt att använda sig av anpassningen GEV då återkomsttider är långa och 
tidsserierna är korta som i denna studie. Vi har valt att genomgående använda oss av anpassningen 
GEV med konstant theta i denna rapport. Den är framtagen som är ett medelvärde på krökningen för 
alla stationer med minst 10 års serie av data.  

I Figur 14, 15 och 16 ser vi mängden nederbörd med varaktighet 15-min och återkomsttid 2, 5 
respektive 10 år i Sverige enligt anpassningen GEV med konstant theta. Mönstret är ”plottrigt” och det 
är svårt att veta säkert om mönstret har någon förankring i verkligheten eller om det beror på slumpen 
eftersom vi har en alltför kort period med mätdata. Dock kan det noteras att ett band i norra Götaland 
och Svealand har de högsta mängderna av 15-min regn. Krångede utmärker sig också med relativt ofta 
förekommande stora korttidsregn. Det finns dock ingen anledning att tro att just Krångede skulle vara 
oftare drabbat av kraftiga regn än andra stationer. Därför måste det tills vidare anses att orsaken till de 
många kraftiga regnen där är slumpen. Det är också osäkert om bandet i norra Götaland och Svealand 
skulle vara något annat än slumpens verk. I Figurerna 17 – 22 ser vi motsvarande kartor med 
varaktighet 60-min och 6 timmar. 

På grund av den relativt korta perioden har därför medelvärden beräknats för alla stationer, se Tabell 4 
nedan.  

Det finns en tumregel i återkomstteori att man inte bör beräkna återkomsttider för mer än dubbla 
seriens längd. I detta fall används serier som är 10-14 år långa varför det inte bör beräknas värden för 
återkomsttider längre än drygt 20 år. Detta har dock gjorts i samtliga fall, men nederbördsmängderna 
för återkomsttider 50 och 100 år är således osäkra.  

Tabell 4. Medelvärden för Sverige i mm, okorrigerade värden. 

 Återkomsttid [År] 

Varaktighet 1  2 5 10 20 50 100 

15-min  6.7 8.7 11.2 13.1 15.0 17.6 19.6 

30-min  9.1 11.7 15.3 18.0 20.9 24.7 27.8 

45-min  10.4 13.4 17.4 20.6 23.9 28.5 32.1 

60-min  11.4 14.5 18.8 22.2 25.8 30.7 34.6 

2-tim  14.4 18.0 22.9 26.8 30.8 36.2 40.5 

3-tim  16.5 20.3 25.6 29.6 33.8 39.4 43.8 

4-tim  18.2 22.2 27.8 32.2 36.7 42.9 47.7 

6-tim  21.0 25.5 31.6 36.2 41.0 47.3 52.2 

12-tim  26.3 32.0 39.3 44.7 50.1 57.0 62.2 

24-tim  31.8 38.6 47.2 53.4 59.5 67.3 73.1 

48-tim  38.1 45.8 55.6 62.6 69.4 78.1 84.4 

96-tim  47.6 56.8 68.6 77.3 85.6 96.3 104.2 
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6.3 När är de korta regnen intensivast? 

En lista har tagits fram med alla fall, för alla stationer och alla år, då minst 15 mm nederbörd fallit 
under 15 min, totalt 95 fall. I ett fåtal fall har två eller tre nederbördsmängder på minst 15 mm 
förekommit under samma regntillfälle, se Figurerna 5 och 6. Alla dessa 15-min regn är alltså med i 
listan, som alltså inte listar oberoende nederbördstillfällen. Information har ritats upp för att analysera 
när på dygnet och när under året det regnar som intensivast.  

I Figur 8 ser vi fördelningen under dygnet. Observera att det är UTC-tid i diagrammet. Svensk 
sommartid är UTC-tid + 2 timmar. Vi ser att dessa intensiva skyfall kan inträffa under dygnets alla 
timmar men det är mindre sannolikhet under tidig morgon. Dessa intensiva kvartsregn är dock 
vanligast på eftermiddagen och kvällen. 
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Figur 8. Tid på dygnet när det regnat minst 15 mm på 15-min 

Figur 9 visar när under året det är vanligast med korta intensiva regn. Det tidigast under året 
observerade ”skyfallet” inträffade den 6 juni och det senaste den 1 oktober. Dessa regn är alltså ett 
sommarfenomen och är vanligast under andra hälften av juli. 
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Figur 9. Tid under året då det regnat minst 15 mm på 15-min 

6.4 Jämförelse med andra studier 

Dahlström (2006) har gjort en intressant studie där han föreslår samma nederbördsintensiteter i hela 
Sverige för olika återkomsttider. I tabell 5 redovisas kvoten mellan de av Dahlström föreslagna 
värdena och de som kunnat beräknas inom denna studiet (Tabell 4). För 45-min och 3 timmar har 
Dahlström inte angivit några nederbördsintensiteter varför kvoten inte har kunnat beräknas. 

Överensstämmelsen är god mellan Dahlströms studie och denna studie för kortare återkomsttider och 
kortare varaktigheter, vilken är i överensstämmelse med de resultat som Hernebring (2006) redovisar. 
Även för längre varaktigheter och längre återkomsttider är överensstämmelsen mycket god. Däremot 
för längre varaktigheter och kortare återkomsttider ger Dahlströms metod mindre nederbördsmängder 
än denna studie. För längre återkomsttider och kortare varaktigheter ger Dahlströms metod högre 
mängder jämfört med analyserna i denna studie. 

Vad gäller de långa återkomsttiderna ska resultaten från denna studie betraktas som osäkra då 
dataseriernas längd är begränsad. Skillnaderna vid längre varaktigheter och kortare återkomsttider kan 
dock inte förklaras av bristande data i föreliggande studie. 
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Tabell 5. Värden från Dahlström (2006) dividerat med värden från denna studie. Grön 
färg visar god överensstämmelse, Blå färg innebär att Dahlström har för 
höga värden och gul färg att Dahlström har för låga jämfört med 
observationer. 

  Återkomsttid [År] 

Varaktighet 1  2 5 10 20 50 100 

15-min  1.10 1.09 1.13 1.22 1.34 1.56 1.76 

30-min  1.02 1.01 1.05 1.11 1.21 1.39 1.56 

45-min           

60-min  0.98 0.98 1.02 1.09 1.18 1.35 1.51 

2-tim  0.91 0.92 0.98 1.06 1.16 1.34 1.51 

3-tim           

4-tim  0.83 0.85 0.92 1.01 1.11 1.29 1.46 

6-tim  0.77 0.80 0.87 0.96 1.07 1.26 1.44 

12-tim  0.69 0.71 0.79 0.87 0.98 1.17 1.35 

24-tim  0.63 0.65 0.72 0.80 0.91 1.09 1.27 

48-tim  0.57 0.60 0.67 0.75 0.86 1.03 1.20 

96-tim  0.50 0.53 0.59 0.66 0.75 0.91 1.06 
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7 Diskussion 

Att använda tabell 4 för hela Sverige skulle kunna vara lämpligt för varaktigheter upp till 6 eller 12 
timmar men för längre varaktigheter finns det definitivt regionala skillnader. Exempelvis har 
medelvärdet av årets största dygnsregn ett tydligt maximum i inre Halland. Författarna hoppas 
emellertid på att kunna beskriva återkomsttider och regionala skillnader i nederbörd med varaktighet 
på ett dygn upp till kanske en månad i en senare rapport. Antalet stationer som rapporterat nederbörd 
minst en gång per dygn är ca 700. Många av dessa stationer har serier på minst ca 50 år. En sådan 
rapport skulle därför ge ett betydligt tydligare regionalt mönster för regn längre än de som beskrivs i 
denna rapport. 

I denna studie har ingen korrigering av uppmätt mängd nederbörd gjorts varför verkliga 
nederbördsmängder således är högre. Författarna vågar sig inte på att kvantifiera hur stor den totala 
underskattningen är, av exempelvis ett observerat regn med varaktighet 15-min. Känslan är dock att 
vid de intensivaste regnen borde regnmätarna vara som bäst eftersom regndropparna då är som störst 
och därmed påverkas dropparna som minst av vindfältet kring mätaren. Avdunstningen borde vara i 
stort sett obefintlig eftersom mätning direkt efter varje kvart. Problemet med att snö fastnar på 
väggarna är inte heller viktigt för den intensivaste nederbörden eftersom den inträffar sommartid. 
Något som dock skulle kunna påverka mätningarna är att kraftigt korttidsregn ofta uppträder 
tillsammans med åska och kring åskmoln förekommer ofta kraftiga vindar som kan generera ett 
störande vindfält kring mätaren. Kvar är dock problemet med att mätning sker vid fasta klockslag 
varje kvart. Detta medför en underskattning av de kraftigaste 15-minregnen med ca 15 %. 

Önskvärt vore också att ytterliggare granska och bearbeta data så att fler oberoende regnhändelser 
skulle kunna analyseras. 

8 Slutsatser  

• För varaktigheter upp till några timmar är det lämpligast att använda samma nederbördsmängd 
för olika återkomsttider för hela Sverige. 

• beräkningar för regn med kort varaktighet och kortare återkomsttider enligt Dahlströms (2006) 
stämmer väl med resultat i denna rapport. 

• Intensiva 15-min regn är vanligast i slutet av juli och på eftermiddagen eller tidig kväll men kan 
förekomma i stort sätt hela dygnet. 
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10 Figurer och tabeller 
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Figur 10. Malmö, Återkomsttid av 15-min regn 
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Figur 11. Krångede, Återkomsttid av 15-min regn 
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Figur 12. Ljungby, Återkomsttid av 60-min regn 
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Figur 13. Sunne, Återkomsttid av 60-min regn 

 

 



18    METEOROLOGI Nr. 139/2009  SMHI 

2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

 
Figur 14. 15-min regn. Återkomsttid 2 år enligt GEV konst. 
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Figur 15. 15-min regn. Återkomsttid 5 år enligt GEV konst. 
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Figur 16. 15-min regn. Återkomsttid 10 år enligt GEV konst. 
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Figur 17. 60-min regn. Återkomsttid 2 år enligt GEV konst. 
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Figur 18. 60-min regn. Återkomsttid 5 år enligt GEV konst. 
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Figur 19. 60-min regn. Återkomsttid 10 år enligt GEV konst. 
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Figur 20. 6-timmar. Återkomsttid 2 år enligt GEV konst. 
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Figur 21. 6-timmar. Återkomsttid 5 år enligt GEV konst. 
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Figur 22. 6-timmar. Återkomsttid 10 år enligt GEV konst. 
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11 Artikel från Värmlands Folkblad 

Publicerad med tillstånd av chefredaktör och ansvarig utgivare Peter Franke, 2009-10-06. 

 

Här kom flodvågen Järnvägen, vägar, träd, buskar 
och stenar följde med  

 
 
7/7/2000 

Raserad tomt. Kjell Bergs hus stod i vägen för flodvågen som plötsligt vällde fram och 
han fick källaren vattenfylld, dräneringen runt huset spolades bort och 3,5 meter av 
tomten följde med vattenmassorna. Det som gör honom mest ledsen är att försäkringen 
inte visar sig vara värd så mycket.  

Plötsligt kom flodvågen dånande genom byn; 20 meter bred och en meter hög.  
- Vi hade inte en chans. Det var fruktansvärt, utbrister Jörgen Karlsson, en av 
de boende som hamnade mitt i onsdagens stora skyfall lokalt över byn 
Daglösen strax söder om Filipstad.  

På en kvart föll det 40 millimeter regn, på två timmar så mycket som 90 millimeter.  

Det var mer än vad vägar och järnvägar klarade av. Längs Inlandsbanan gapar det stora 
hål på flera ställen i banvallen och en bit av länsvägen har också spolats bort av 
vattenmassorna.  

- Skador för ett antal miljoner kronor, konstaterar Banverkets områdeschef Lars 
Schyllander när han inspekterade förödelsen på torsdagen. Längs en sträcka på tre 
kilometer har banvallen gett vika på sju ställen, i de värsta fallen hänger rälsen fritt upp 
till tio meter.  

- De gamla stentrummorna har inte orkat med vattenmassorna som sökt sig ner mot 
sjön, säger Lars Schyllander. Han har inte varit med om något liknande någonsin.  

- Det händer att någon trumma ger sig av någon anledning, men inte på det här sättet. 
Det här är mycket omfattande.  

Klart nästa vecka  

Redan på onsdagen stoppade Banverket all trafik på den aktuella sträckan, Daglösen-
Filipstad. Arbetet med att återställa banvallen beräknas vara klart i mitten av nästa 
vecka. Första lasset mackadam anlände redan under torsdagsförmiddagen till Daglösens 
station.  
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- Det som är besvärligt är hur man jobbar sig fram. Normalt jobbar vi uppe från spåret 
med spårgående fordon. Nu måste vi ta oss fram på ett annat sätt för att kunna fylla på, 
packa och lägga nya trummor.  

Under tiden får godset köras på landsväg. Det handlar främst om kalk och knäckebröd.  

- Tur i oturen är att Wasabröd har stoppveckor, så det är betydligt mindre transporter 
just nu än normalt, berättar Lars Yngström för Tågab som tvingas ställa sin dagliga tur 
med godstransporter.  

- Vi är naturligtvis intresserade av att få igång trafiken så fort som möjligt. Ett långvarigt 
stopp kostar både pengar och förtroende, men nu ser det ut att bli kortvarigt och då är 
det inget nämnvärt avbräck,framhåller han.  

Händelsen en sevärdhet  

När det gäller turisttrafiken på Inlandsbanan får bussen möta upp resenärerna redan i 
Daglösen, istället för i Persberg.  

- Vi ser till att köra bussen den här vägen och då blir själva händelsen i sig en sevärdhet, 
säger Lars Yngström och försöker se det hela från den ljusa sidan.  

Ett stenkast längre upp går husägarna och inspekterar sina tomter, eller det som är kvar 
av trådgårdarna.  

Kjell Berg och Jeanette Bergwall fick drygt 3,5 meter av sin tomt bortspolad när 
flodvågen kom. Dräneringen längs ena husväggen spolades bort och källaren fylldes 
snabbt med vatten.  

- Det första man tänker på är: försäkring!, sedan får man reda på att det innebär noll 
och ingenting, säger de besviket.  

På vägen står Jörgen Karlsson och grannen Evert Karlsson och småpratar. Evert pekar 
mot höjden västerut.  

- Det var nog Höjdmossen som gav vika till slut. Med allt detta regn måste det ha blivit 
djävulskt med vatten så att änden på mossen gett med sig, gissar Evert som bott här i 
Daglösen i 29 år och aldrig varit med om maken.  

Hög som soptunnan  

Jörgen såg flodvågen komma:  

- Den var lika hög som soptunnan där, berättar Jörgen och pekar tvärs över vägen. Han 
uppskattar att det tog två och en halv timma efter första åsksmällen. Under tiden stod 
regnet som spön i backen - hela tiden.  

- Det gjorde till och med ont när man gick ut i regnet.  

I sin framfart bröt vågen upp en 20 meter bred fåra och tog med sig allt som stod i dess 
väg, buskar, träd, stenar och till och med all sand som kommunen lagt ut på den 
upprustade lekplatsen. Sedan forsade vattnet hela natten.  

- Den sanden ligger i min trädgård nu, säger Jörgen som också fick sin källare 
översvämmad.  

- Otroligt! Jag har aldrig varit med om något liknande och det värsta är att man inte har 
en chans mot sådana krafter. Man har inte en chans att göra någonting!  
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SMHIs publiceringar 

SMHI ger ut sex rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och 
skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket. 

Seriernas namn Publiceras sedan 
RMK (Rapport Meteorologi och Klimatologi) 
RH (Rapport Hydrologi) 
RO (Rapport Oceanografi) 
METEOROLOGI 
HYDROLOGI 
OCEANOGRAFI 

1974 
1990 
1986 
1985 
1985 
1985 

 
 
I serien METEOROLOGI har tidigare utgivits: 

 
1985 
 
1 Hagmarker, A. (1985) 

Satellitmeteorologi. 
 
2 Fredriksson, U., Persson, Ch., Laurin, S. (1985) 

Helsingborgsluft. 
 
3 Persson, Ch., Wern, L. (1985) 

Spridnings- och depositionsberäkningar för av 
fallsförbränningsanläggningar i Sofielund och 
Högdalen. 

 
4 Kindell, S. (1985) 

Spridningsberäkningar för SUPRAs anläggningar 
i Köping. 

 
5 Andersson, C., Kvick, T. (1985) 

Vindmätningar på tre platser på Gotland. 
Utvärdering nr 1. 

 
6 Kindell, S. (1985) 

Spridningsberäkningar för Ericsson, 
Ingelstafabriken. 

 
7 Fredriksson, U. (1985) 

Spridningsberäkningar för olika plymlyft vid 
avfallsvärmeverket Sävenäs. 

 
8 Fredriksson, U., Persson, Ch. (1985) 

NOx- och NO2-beräkningar vid Vasaterminalen i 
Stockholm. 

 
9 Wern, L. (1985) 

Spridningsberäkningar för ASEA transformers i 
Ludvika. 

 
10 Axelsson, G., Eklind, R. (1985) 

Ovädret på Östersjön 23 juli 1985. 
 
11 Laurin, S., Bringfelt, B. (1985) 

Spridningsmodell för kväveoxider i gatumiljö. 
 

12 Persson, Ch., Wern, L. (1985) 
Spridnings- och depositionsberäkningar för 
avfallsförbränningsanläggning i Sofielund. 

 
13 Persson, Ch., Wern, L. (1985) 

Spridnings- och depositionsberäkningar för 
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