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Beslutsunderlag, information & kunskap 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under 
Miljö- och energidepartementet. 
 

 SMHI förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat. 
 Vi bedriver tillämpad forskning inom de olika verksamhetsområdena. 
 Vi erbjuder kvalificerade beslutsunderlag, information och kunskap till allmänhet, 

företag, myndigheter och forskare.  
 

SMHI är den svenska myndigheten för meteorologiska, hydrologiska, 
oceanografiska och klimatologiska frågor. 
 



Nationellt kunskapscentrum för 
klimatanpassning 
 
Samlar in, sammanställer 
och tillgängliggör kunskap 
om klimatanpassning som 
tas fram regionalt, 
nationellt och 
internationellt. 

 
Klimatanpassnings-
portalen 
http://klimatanpassning.se 
 
Anordnar seminarier och 
föreläsningar. 

http://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning 

 

http://klimatanpassning.se/


Vad säger vetenskapen? 
 

http://www.smhi.se/tema/ipcc 



 Atmosfär och hav har värmts upp. 
 Mängden snö och is har minskat. 
 Havsnivån har höjts. 

Klimatet förändras 

https://ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment Reports&r=AR5 - Synthesis Report&f=SPM 

 Människans påverkan är tydlig. 
 

 Uppvärmningen av klimatsystemet 
är ett faktum. 
 

 Många av de observerade 
förändringarna sedan 1950-talet har 
inte förekommit under de senaste 
tiotals till tusentals åren.  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Atmosfär och hav har värmts upp.  Mängden snö och is har minskat.  Havsnivån har höjts.Klimatförändringarna har redan negativa effekter, inte minst för de fattigaste länderna och människorna. Även en temperaturökning på två grader innebär stora risker och får omfattande konsekvenser för livet på jorden med stora krav på omställning och anpassning av våra samhällen. 



Klimatscenarier 

http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat 



Klimatscenarier 

http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat 



Uppmätt: Den globala havsnivån stiger 

Havsnivån stiger ca 3,2 mm per år enligt satellitmätningar 



http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Landhojning/ 

Landhöjningen i Sverige 
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Nettoeffekten av havsnivåhöjning minus 
landhöjning i Sverige under förutsättning 
av en global havsnivåhöjning på 1 meter 
under 100 år.  

Beräkningen av landhöjningen är baserad 
på Lantmäteriets landhöjningsmodell 
NKG2005LU (Ågren och Svensson, 
2007). 
 



Stormeffekter – tex Sven och Egon 



Stormen Sven 6 december 2013 

Viken 168 cm 

Barsebäck 159 cm 



Högsta uppmätta 
vattenstånd varje år 

Sven 2013 

Adventsstormen 2011 

Per 2007 
Gudrun 2005 

Egon 2015 ej med 
Viken 139 cm 
Barsebäck 116 cm 



Regeringsuppdrag: Framtagande av riktlinjer 
för beräkning av dimensionerande havsnivåer 
 Räknar med ett 3-årsuppdrag 

 
 Dimensionerande havsnivå beräknas i princip från tre komponenter: 

 medelhavsnivå(klimat, landhöjning) - i princip känd 
 stormeffekter(geografi, klimat, tidvatten) - fokusområde 2015 
 lokala effekter(geografi, utflöden, tidvatten) - ej 2015 

 
 Förväntat resultat 2015 

 Interaktiv och zoombar Sverigekarta på webben som visar vilka landytor 
som hamnar under vatten vid olika valda havsnivåer. 

 En hypotetisk metod för att beräkna dimensionerande havsnivåer. Metoden 
kommer delvis testas men kommer inte hinna verifieras under 2015. 

 Ett första utkast till riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer. 
 



Översvämning i Malmö 31 augusti 2014 

http://se.baltrad.eu/ 

107 mm på 2 dygn 



Skyfallet i Köpenhamn den 2 juli 2011 
 

150 mm på 2 timmar som 
kostade försäkringsbolagen 
ca 1 miljard Euro. 



  Og ikke kun overfladevand 

Forsikring 
& Pension  

Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension 



Skyfallens hälsoeffekter 
 Forskare i Umeå har hittat ett 

samband mellan intensiv 
nederbörd i Göta älvdalen och 
antal samtal till sjukvårds-
upplysningen i Göteborg. 

 Ett antal dagar efter varje 
intensivt regn ökade antalet 
telefonsamtal till sjukvårds-
upplysningen. 

 Sambandet finns troligtvis på fler 
orter och tyder på ökad 
bakteriehalt i ytvattentäkter vid 
extrem nederbörd. 

Pluviala översvämningar, Jönköping 2014-10-15 
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Klimatscenarier 

http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat 



Klimatscenarier 

http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat 



http://www.klimatanpassning.se 



http://www.klimatanpassning.se 



Klimat i förändring – allt samlat på smhi.se 
 

http://www.smhi.se/tema/klimat-i-forandring 



Aktuellt på gång 
• Regeringsuppdrag kring klimatanpassning 

• Ta fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer 

• Förstudie om att utveckla en metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd 

• Genomföra länsvisa klimatanalyser – färdiga hösten 2015 

• Grundkurs om klimat och klimatanpassning i 13-14 oktober 2015 

 

 



Stormen Simone 28/10 2013 



Översvämning i Malmö 31-aug 2014 

2-dygnsregn 
15-min regn 
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