
 
Varmare, våtare, vildare – vilka risker 
medför ett förändrat klimat? 
 
Reglabs årskonferens, 9 februari 2016 
Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning  



Foto Halmstads kommun 



Vad händer med klimatet? 
 
Vad har vi observerat? 



Sveriges temperatur och nederbörd från1860 



Havet stiger  

Havsnivåhöjning (cm) i Sverige, 1886-2014 



Vad säger scenarierna om framtiden? 

IPCC, 2013 



Det blir varmare…   
                               Förändring i årsmedeltemperatur (°C) enligt RCP 8,5 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 



Årsmedeltemperatur, Hallands län 

Rcp8,5 



…och blötare 

Nederbörds-
förändring (%) till 
2071-2100, 
RCP 8,5 

Vinter Sommar 



Nederbörden blir kraftigare 

Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd 
 

RCP 8,5 



Det blir torrare… 
§  Hög avdustning främst sommartid -> 

ökad avdustning 
§  Minskade flöden -> fler dagar med låg 

markfuktighet 

1961-1990       2069-2098 (RCP8.5) 



…det blir mindre snö. 

1961-1990        2069-2098 (RCP4.5)          2069-2098 (RCP8.5) 

Snötäcke (5 mm) 



En rapport för varje län – smhi.se 



Landhöjning pågår? 



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

Landhöjningen i Sverige 
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Havsnivån fortsätter att stiga 



§  Berör hela samhället 
§  Innebär utmaningar och möjligheter 
§  Kan vara direkta eller indirekta och påverkas av 

konsekvenser i omvärlden  
§  Samhällets sårbarhet för en klimatförändring 

beror på hur mycket och hur snabbt klimatet 
förändras, men också på hur väl förberett 
samhället är.  

 
 

Konsekvenserna av klimatförändringar 



Ånn, juli 2006 



Foto: Göteborgsposten 
 

Hallsberg, september 2015 
 



Källa:  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3714 

Europa, 2003 
 



Källa:  www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

Västmanland, juli/augusti 2014 

•  14000 hektar brann 
•  En person dog 
•  1000 personer evakuerade 
•  Värden för hundratals miljoner gick upp i rök 
•  Kostnader för skador och räddningstjänst minst 1 

miljard kr.  



Skanör, januari 
2007 





Kalmar Färjestaden 

Västervik Stockholm 



Göteborgsposten 



    

Ca 150 mm regn på 2 timmar i centrala Köpenhamn 
Ca 1 miljard Euro i försäkringskostnader 

Sjukhuset minuter ifrån att evakueras 
Räddningstjänsten hotad 

Det kunde lika gärna ha varit i Sverige 

Köpenhamn, juli 2011 



Klimatanpassningsarbetet i Sverige idag 
NATIONELLT har ingen myndighet övergripande ansvar 
Ett 30-tal myndigheter har sektorsansvar och arbetar med 
förebyggande åtgärder, ökad kompetens och bättre beredskap. 

REGIONALT har länsstyrelserna övergripande ansvar.  
Naturvård och miljöskydd, social omvårdnad, kommunikationer, 
livsmedelskontroll, djurskydd, lantbruk, rennäring, kulturmiljö, 
regional utveckling, samhällsplanering och boende, civilt 
försvar, krishantering i fredstid och räddningstjänst. 

LOKALT har kommunerna legalt ansvar för kontroll, tillsyn och 
lovgivning (t.ex. plan- och bygglagen, miljöbalken).  
Fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi-och 
avfallsanläggningar, sjukhus och vårdanläggningar samt skolor 
och omsorg. Krisberedskap och räddningstjänst. 
 
DESSUTOM branschorganisationer, försäkringsbolag, regering 
och riksdag, näringslivet, forskning och ett ökande intresse ifrån 
allmänheten. 
 



§  Tillhandahåller beslutsunderlag 
§  Driver webbportalen klimatanpassning.se 
§  Anordnar seminarier och föreläsningar 
§  Sammanställer och utvecklar information 
§  Omvärldsbevakar 
§  Tillgängliggör forskning för användare 
§  Samlar in kunskap och goda exempel 
§  Samlingspunkt för klimatanpassningsarbetet i 

Sverige 
§  Stöttar länsstyrelserna och kommunerna 
§  Driver myndighetsgemensamma projekt 

  
 

Nationellt kunskapscentrum för 
klimatanpassning – ett regeringsuppdrag 
 





30 klimatanpassning.se 

16 nationella myndigheter 
21 länsstyrelser  
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Exempel på klimatanpassningsarbete 



Klimat och klimatanpassning 20151013 



Vem har ansvaret? 
 
Vilket är ert ansvar? 
  
Hur förberedda är ni? 



Tack! 
 
 
 

www.klimatanpassning.se 



Regeringsuppdrag 2015 
•  Genomföra länsvisa klimatanalyser – rapporter oktober 2015 
•  Ta fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer 

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

SMHI Insynsråd 2015-10-19 



Dimensionerande havsnivåer 
Beräknas från tre komponenter 

•  Medelhavsnivå (klimat, landhöjning) – i princip känd 

•  Stormeffekter (geografi, klimat, tidvatten) – i princip i frontlinjen och är årets fokus 

•  Lokala effekter (geografi, utflöden, tidvatten) – ej under 2015 

 

SMHI Insynsråd 2015-10-19 



Dimensionerande havsnivåer 
Extern referensgrupp: 
 
§  Kommunala representanter: Magnus Sannebro (Sthlm), Niclas Blomquist (GBG), Lars-Ingvar 

Ljungman (Vellinge), Widar Narvelo (Helsingborg) 
§  LST: Cecilia Näslund (Blekinge), Anna-Mary Foltyn (Skåne), Karin von Sydow (Sthlm) 
§  Myndigheter: Cecilia Alfredsson (MSB) 
§  Oberoende: Bengt Holgersson (Klimat- och sårbarhetsutredningen) 

 

Projektledare är Anette Jönsson: anette.jonsson@smhi.se  

SMHI Insynsråd 2015-10-19 
 



Dimensionerande havsnivåer – förväntat resultat 2015 
•  Interaktiv och zoombar Sverigekarta på webben som visar vilka landytor som hamnar 

under vatten vid olika valda havsnivåer. Möjlighet att utgå från medelhavsnivåer för olika 
förbestämda årtal. 

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

Ø  Ingår ej att räkna fram dimensionerande havsnivåer 2015 
•  Ett första utkast till riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer 



Studie för utveckling av metod för beräkning av skyfall 
Extrem nederbörd i nuvarande och framtida klimat; bättre underlag för korta 
nederbördsprognoser och hydrologiska prognoser samt visualisering av prognoser. 

 

”Hur ser skyfallen ut i ett framtida klimat”  

 

  

SMHI Insynsråd 2015-10-19 



Studie för utveckling av metod för beräkning av skyfall - 
aktiviteter 

  

•  Utveckla hanteringen av radardata för bättre beskrivning av skyfall 

•  Framtagande av nationellt heltäckande högupplösta (tid: 15 min; rum: 2x2 

km) nederbördsdata från c:a år 2000 fram till idag 

•  Anpassa och applicera metodik för att identifiera och spåra historiska skyfall 

•  Analysera historiska skyfall; frekvens, högsta intensitet, areell utbredning, 
regional fördelning 

•  Analysera framtida skyfall (efter nedskalning av regional klimatmodell) 

•  Utvärdering, tolkning 

•  Förslag på utformning av dimensioneringsunderlag för samhällsplanering 

•  Förstudie om nationell hydrologisk skyfallskartering (avrinningsområden, 
VA-system 

SMHI Insynsråd 2015-10-19 
) 
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Klimatanpassning – att anpassa 
samhället till nuvarande och kommande 
klimat 

§  Ett nödvändigt komplement till 
utsläppsminskningar 

§  Behöver  göras i hela samhällsplaneringen 
§  Ger förmåga att anpassa sig till förändringar 

och att skydda sig mot negativa effekter 

 
 



Värmeböljorna blir mer långvariga… 
Observerat Beräknat 2069 – 2098  

rcp 8,5 

rcp 4,5 

1991-2013 

1961-1990 

Årets längsta sammanhängande 
period med dygnsmedeltemperatur 
över 20°C. 


