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Regionala Projektioner - Framtidklimat 

 Klimatprojektioner med storskaliga hydrologiska modeller  

 Impaktstudier på vatten/hydrologi och närsalter 

 

i. S-HYPE: all of Sweden, 37786 subbasins, ca 7 km2 

ii. Balt-HYPE: Baltic Sea catchment, 5128 subbasins, ca 325 km2 

iii. E-HYPE: all of Europe, 35447 subbasins, ca 215 km2 

 



Metod för klimatimpaktstudier 

Idag – Exempel ifrån antal olika studier: 

 S-HYPE: 2 GCMs, 1 RCM, bias-korrigerat 

 

 Balt-HYPE: 5 scenarier som representerar 2 

emmissionscenarier, 2 GCMs, och 2 initialtillstånd av 

samma GCM. Nedskalning med RCAO (kopplad 

hav/atmosfär RCM över Östersjön) 

 

 E-HYPE: 2 studier 

 1. Klimatjänst för europa (2 RCPs, 5 GCMS, bias-

 korrigerat, 2 hydrologiska modeller) 

 2. Påverkan av en +2C förändring på europas 

 hydrologi 

 (3 RCPs, 4 GCMs, 4 RCMs, bias-korrigerat, 4 

 hydrologiska modeller) 

 

Emission 

Scenarios 



Vad är vi intresserad av? Inte bara flöde! 

Samhälle 

Miljö 

Jordbruk 

& Industri 

Torkaindikator (till ex 

antal torra dagar, torka 

intensitet, soil moisture 

deficit) 

Översvämmnings 

indikator (till ex 1:50 

och 1:10 års flöde, 

medel högflöde för 

året) 

Snö – antal dagar, djup 

Vattenresurser 

(e.g. medel flöde, 

grundvatten nivå, ) 

Vattenkvalitet (till ex N och P 

konc och belastningar) 



Hur ser Höga Flöden i Sverige ut i framtiden? 

Ref: Arheimer, B. and Lindström, G. (2014): Climate 

impact on floods – changes of high-flows in Sweden for 

the past and future (1911–2100), HESSD, 11, 7551-7584 

Naturliga typområden 



Är förändringar i skogsbruk viktiga för 

Sveriges vattenkvalitet i ett framtid klimat?? 

Scenariokombinationer Känslighetsanalys 

N Atmosfärsdeposition 

(MATCH)
Skogbruk

PTHBV reference 1981-2010 SHYPE2012, PLC5 oförändrat

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

SHYPE2012, PLC5

medelintensivt

intensivt

oförändrat

oförändrat

oförändrat

oförändrat

oförändrat

oförändrat

Hadley

reference 1981-2010
MATCH Hadley

2035-2065
MATCH Hadley

2070-2100
MATCH Hadley

Klimat P+T

Echam

reference 1981-2010
MATCH Echam

2035-2065
MATCH Echam

2070-2100
MATCH Echam

Ref: Klimatförändringen och miljömålen 

(CLEO), Rapport till Naturvårdsverket inför 

Fördjupad Utvärdering 2015 

2 GCMs, 2 atmosfäriskdepositionscenarier, 3 

skogsbrukscenarier 



Hur ser tillrinning och närsalterna till 

Östersjön ut i framtiden? 



Hur ser vår chanser att möte BSAP mål ut i 

en framtid klimat? 

Målet ifrån BSAP 



Hur ser Europas hydrologi ut 2050 eller 2080? 

Förändrad flöde (%) 

Förändringar soil moisture(%) 

Finns även många fler 

indikatorer!! 



Vad är effekten av +2 C på Europas 

hydrologi? 

30 yr Period when average temp reaches +2 C: 2034 - 2063 

Resultat ifrån 4 hydrologiska 

modeller kört av olika Europeiska 

forskargruppe (4 visas här) 



Hur säkra är vi? 

• Hydrologi (val av hydrologiska 

modell och parameterisering av 

modellen) 

 

• Bias jämfört mot observerad klimat 

(ska man korrigera, och i så fall hur, 

mot vilken data och vilka variabler?) 

 

• Nedskalningsosäkerhet (Dynamisk 

nedskalning? Val av RCM och dess 

parameterisering) 

• GCM osäkerheten (val av GCM och 

parameterisering, initialtillstånd) 

 

• Vad blir det för framtidsemissioner? 

(till ex RCP scenarier, men även 

anthropogenisk vattenanvändning, 

markanvändning osv) 

 

 Stakeholder 

Beslut – Risknivå? 

 Vanligt att ta 

medelvärde, var 

medveten om spridning 

 Vanligt att ta 

medelvärde, var 

medveten om spridning 

 Vanligt med bara 1 

metod - Behövs mer 

arbete! 

 Senaste studierna ta 

medelvärde av fler 

hydrologiska modeller 

Emissionscenarier 

(RCPs) 



Hur säkra är vi? Ett exempel 

 Samma GCM/RCM drivdata kört genom olika HYPE modeller efter bias-korrigering: 

Varför ger EHYPE så olika skillnader??  



Framtidsarbete 

 Säkra användningen av klimatmodellernas outputs som inputs i hydrologiska 

modellerna 

 - Blir mer medveten om effekt av skala (upplösning), referensdata, 

 covarians mellan variablerna (till ex genom P och T) 

 - Förbättra metoderna 

 

 Om osäkerheterna är så stora, hur kan vi gör information mer användbart för 

användarna? 

 

 För vattenkvalitet, mer ’klimatsäkring’ av processerna i modellen så vi vet att 

modellen reagerar som väntat med förändringar i nederbörd och temperatur 



Vår data är öppet för allmänheten! 

Och det kommer min 

kollega Lena att prata om 

näst! 

http://e-hypeweb.smhi.se/ 

http://balt-hypeweb.smhi.se/ 

http://vattenwebb.smhi.se/ 


