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Referat 

Denna rapport är utförd på uppdrag av Transportstyrelsen. Rapporten redovisar en översiktlig analys 

av hur klimatförändringen kan komma att påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet är att den ska utgöra 

underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen kommer att tas fram av 

avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.  

De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade på scenarier som 

ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade förändringar av klimatet på global nivå, och 

beräkningar av SMHI för Sverige. För flertalet av de beräknade förändringarna och effekterna råder 

osäkerhet. För vissa är osäkerheten mycket stor och större och snabbare förändringar liksom 

allvarligare effekter kan inträffa. I rapporten redovisas flera möjliga effekter av klimatförändringen för 

svensk sjö- och luftfart. Ett exempel avseende flyget är att den förhöjda lufttemperaturen kommer att 

påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar flygplanens lyftförmåga. Detta leder till minskad 

lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan det leda till inställda och försenade flyg.  Även om 

det i första hand drabbar flygplatser i varmare delar av världen kommer försenade och inställda flyg 

från dessa flygplatser i sin tur ge upphov till försenade och inställda flyg över hela världen. Flygplatser 

kommer att få minskade behov av avisning och även minskad användning av salt och kemikalier för 

väg- och andra markanläggningar. 

För sjöfarten innebär minskad isutbredning generellt längre fraktsäsong samt minskade behov av 

isbrytningsåtgärder. För Östersjön kan det dock trots den minskade isutbredningen innebära att det 

krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras  

Risken för översvämningar orsakade av höga vattenflöden på grund av långvarig nederbörd eller 

kraftiga regn och stormar kommer att öka. Detta kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och 

järnväg och det förekommer redan idag tillfällen med långa avstängningstider vilket kan komma att 

påverka framkomlighet till som från flygplatser och hamnar samt annan verksamhet som berör flyg 

och sjöfart. Hamnar och kustnära flygplatser kan komma att behöva anpassas för att kunna 

upprätthålla sina aktiviteter och verksamheter. 
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Abstract 

This report was done on behalf of the Swedish Transport Agency. The report presents a summary 

analysis of how climate change may affect Swedish naval and aviation. The aim was to provide a basis 

for an action plan on climate adaptation within the two sectors. The action plan will be developed by 

the Maritime and Aviation Department of the Swedish Transport Agency.  

The potential climate change outlined in this report are all based on scenarios included in the 

compilations of potential climate change at global level by the International Panel on Climate Change 

(IPCC, 2014) and calculations of SMHI for Sweden.  

The expected air temperature increase will affect the flight specifically, as increased heat reduces the 

aircraft's lifting ability. This leads to reduced load capacity and at very high temperatures can lead to 

cancellation and delay of flights.   

Reduced ice coverage is expected to result in longer shipping season and reduced need for icebreaking 

measures. For the Baltic Sea, the reduced ice coverage may result changes in type and distribution 

form of the ice. Airports will have a reduced need for deicing and also for the use of salt and chemicals 

for road and other land improvements. 

The flood risk caused by high water levels, prolonged precipitation, heavy rainfall and storms is 

expected to increase in large parts of Sweden. This may affect the accessibility of all road and rail 

traffic and there are already occasions with long shut-off times, which may affect both accessibility to 

and from airports and ports, as well as other activities involving flights and shipping. Ports and coastal 

airports may need to be adapted to maintain their activities and operations. 
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Förord 

Denna rapport är utförd på uppdrag av Transportstyrelsen. Rapporten redovisar en översiktlig analys 

av hur klimatförändringen kan komma att påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet är att rapporten ska 

utgöra underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen kommer att tas fram av 

avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.  

De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade på scenarier som 

ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade klimatförändringar på global nivå, och beräkningar 

av SMHI för Sverige. De effekter som beskrivs baseras huvudsakligen på kunskapssammanställningar 

inom relevanta områden samt vad som framkom vid en workshop med medverkande från relevanta 

aktörer inom svensk sjö- och luftfart, från Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Svensk Sjöfart, Svenska 

Flygbranschen och Transportstyrelsen. Varmt tack till alla medverkande! 

 

Linköping, januari 2018 

 

Yvonne Andersson-Sköld 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskning har genomförts genom ett seminarium för miljöenheten den 17 januari 2018. Därefter har 

rapporten granskats i januari 2018 av Anders Genell, VTI. Vidare har Sofi Holmin-Fridell, 

Sjöfartsverket lämnat synpunkter på innehållet. Författarna har därefter genomfört justeringar av 

slutligt rapportmanus. Avdelningschef Mattias Viklund har därefter godkänt publikationen för 

publicering den 23 januari 2018. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas 

egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

A review seminar was held at VTI 17 January 2018. A review was thereafter carried out in January 

2018 by Anders Genell, VTI, and Sofi Holmin-Fridell, the Swedish Maritime Administration, has 

provided comments on the manuscript. The authors have made alterations to the final manuscript of 

the report. The research director Mattias Viklund approved the report for publication on 

23 January 2018. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not 

necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart — översiktligt underlag för handlingsplan 

av Yvonne Andersson-Sköld (VTI) och Mikael Johannesson (VTI) 

 

Klimatförändringen kan medföra flera negativa, men även positiva, konsekvenser inom samhällets 

sektorer. Hur stor den framtida klimatförändringen blir, beror på mängden utsläpp av olika 

växthusgaser och på klimatsystemets respons. I denna rapport redovisas en översiktlig analys av de 

viktigaste effekter vi kunnat identifiera med avseende på hur klimatförändringen kan komma att 

påverka svensk sjö- och luftfart. 

Förutom att temperaturen i atmosfären kommer fortsätta att öka kommer även haven fortsatt att bli 

varmare och surare. Vidare kommer nederbördsmönstret och vindsystemen, samt is- och snötäckets 

utbredning att förändras och tillfällen med extrem nederbörd förväntas öka i frekvens liksom 

nederbördens omfattning.  

Den globala havsnivåökningen beräknas enligt IPCC (FN:s klimatforskarpanel) vid slutet av 

århundradet uppgå till drygt 80 centimeter jämfört med slutet av 1900-talet (perioden 1986–2005), 

men det råder stora osäkerheter och senare studier visar att havsytehöjningen kan bli betydligt högre 

och gå snabbare än vad IPCC bedömer som mest sannolikt. Dessutom kommer havsytehöjningen på 

grund av trögheter i klimatsystemet att fortsätta i flera sekel även om utsläppen av växthusgaser 

minskas till noll. Till följd av landhöjningen kommer havsnivåhöjningen att bli olika stor i olika delar 

av Sverige. Längs de södra kusterna kommer havsnivån att öka medan den längst i norr i stort sett 

kommer att motverkas av den pågående landhöjningen.  

Den förhöjda lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar 

flygplanens lyftförmåga. Detta leder till minskad lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan 

det leda till inställda och försenade flyg. Även om det i första hand drabbar flygplatser i varmare delar 

av världen kommer försenade och inställda flyg från dessa flygplatser i sin tur ge upphov till försenade 

och inställda flyg över hela världen.  

Minskad isutbredning innebär längre fraktsäsong samt minskade behov av isbrytningsåtgärder för 

sjöfarten. För Östersjön kan det trots den minskade isutbredningen, och den förändrade temperaturen, 

innebära att det krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras (typ av is och annan form på 

isutbredningen). Sjöfartsverket har sagt att under de kommande 60 åren kommer det sannolikt att 

behövas samma isbrytarkraft som idag men man har inte t bedömt behoven efter det (Sofi Holmin-

Fridell, personlig kommunikation, 2018-01-22).  

Flygplatser kommer få minskade behov av avisning och även för användning av salt och kemikalier 

för väg- och andra markanläggningar. 

Risken för översvämningar orsakade av höga vattenflöden på grund av långvarig nederbörd eller 

kraftiga regn kommer att öka. Detta kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och 

det förekommer redan idag tillfällen med långa avstängningstider vilket kan komma att påverka såväl 

framkomlighet till och från flygplatser och hamnar som till annan verksamhet som berör flyg och 

sjöfart. Hamnar och kustnära flygplatser kan komma att behöva anpassas för att kunna upprätthålla 

sina aktiviteter och verksamheter. 

Vilka åtgärder som bör vidtas, när i tiden och av vem inom flyg- och sjöfartsnäringen, är i dagsläget 

svårt att bedöma eller lämna förslag på. På ett övergripande plan kan dock sägas att man vid lång-

siktiga investeringar även bör ta höjd för och beakta både det vi vet om kommande klimatförändring 

och att det finns stora osäkerheter. Det vill säga man bör ta hänsyn även till mindre sannolika utfall 

och så kallade värsta scenarier och inte bara de mest sannolika utfallen.  
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I de investeringsbeslut som tas bör man inför dessa identifiera, och i möjligaste mån bedöma, de 

konsekvenser som kan uppstå med hänsyn tagen till såväl vad som kan förväntas ske —om vi klarar 

att begränsa den globala medeltemperaturökningen till under två grader, som vilka konsekvenserna 

kan bli om mindre sannolika men allvarligare, större och snabbare förändringar av klimatet sker. Detta 

innebär att man bör göra riskanalyser/konsekvensanalyser och identifiera åtgärdsbehov på kort och 

lång sikt samt planera med utgångspunkt från detta. Ny kunskap om klimatförändringen och möjliga 

konsekvenser bör återkommande bevakas, följas upp och analyseras. På detta sätt kan det mest 

kostnadseffektiva och relevanta åtgärderna vidtas vid rätt tidpunkt.  
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Summary 

Impact of climate change on shipping and aviation — An overview as a basis to an action plan 

by Yvonne Andersson-Sköld (VTI) and Mikael Johannesson (VTI) 

 

Climate change can lead to several negative, but also positive, consequences in all sectors of society. 

The extent of future climate change depends on the amount of emissions of greenhouse gases and how 

the climate system response. This report presents a summary analysis of the main effects we have been 

able to identify with regard to how climate change may affect Swedish shipping and aviation. 

In addition to continued atmospheric temperature increase, there will be continued sea temperature 

increase and acidification.  Furthermore, the precipitation patterns, the wind systems, and the ice and 

snow cover propagation will change, and extreme precipitation events are expected to increase both in 

frequency and extent. The extent of future climate changes is uncertain and depends on a number of 

factors, not least of which is how quickly and comprehensively we can reduce greenhouse gas 

emissions. 

The global sea level rise, according to the IPCC (UN climate change panel), is calculated to just above 

80 centimeters at the end of this century compared to the end of last century (period 1986–2005). 

There are, however, major uncertainties and recent studies show that the sea level rise can reach 

significantly higher and go faster than what the IPCC estimates most likely. In addition, even if 

greenhouse gas emissions are reduced to zero the sea level rise will continue for centuries because of 

the inertias in the climate system. As a result of the ongoing land rise, the sea rise will differ in 

different parts of Sweden. Along the southern coasts, the sea level will increase, while it in the north 

the net effect will be counteracted by the ongoing land upheaval. 

The elevated air temperature will affect the lifting capacity of airplanes. This will result in reduced 

flight load capacity, and very high temperatures may cause flight cancellations and delays. 

Reduced ice-coverage in the oceans will result in longer shipping season and reduced need for 

icebreaking measures. For the Baltic Sea, however, this may result in changes in type of ice and the 

form of the ice-coverage. There are no changes expected the nearest 60 years, but the needs may differ 

taking a longer time perspective into account.  

Airports will have a reduced need for deicing and use of salt and chemicals for roads and other land 

infrastructure improvements. 

The risk of flooding caused by high flows, prolonged or heavy rainfall and storms will increase. This 

may affect the accessibility of all road and rail traffic, and there are already occasions with long shut-

off times, which may affect both accessibility to and from airports and ports, as well as other activities 

involving flights and shipping. Ports and coastal airports may need to be adapted to maintain their 

activities and operations. 

What measures that should be taken, when and by whom, in the aviation and shipping sectors, are at 

present difficult to assess or make proposals for. However, in general long-term investments should 

take into account the current knowledge about future climate change and should also consider the 

uncertainties that prevail. In other words, both the most likely and the worst scenarios should be 

considered. 

Investment decisions should be based on consequence identification and consequence assessments, 

taking into account what can be expected according to the Paris two-degree objective, the most likely 

development and potential consequences if less probable but more serious, larger and faster changes in 

climate occur. This means that the planning shall be based on risk analysis/impact assessments and 

potential needs of risk reduction measures on both short and long term should be identified. New 
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knowledge about climate change and related possible consequences should be monitored periodically, 

followed up and analyzed. In this way, the most effective and most relevant measures can be taken 

where and when they are needed. 
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1. Syfte och avgränsning 

Klimatförändringen kan medföra flera negativa, men även positiva, konsekvenser inom samhällets 

sektorer. I denna rapport redovisas en översiktlig analys av hur klimatförändringen kan komma att 

påverka svensk sjö- och luftfart. Syftet med denna sammanställning om hur svensk sjö och luftfart kan 

komma att påverkas av klimatförändringen och möjliga åtgärder för att eliminera eller begränsa de 

negativa effekterna är att den ska utgöra underlag för en handlingsplan för klimatanpassning. 

Handlingsplanen kommer att tas fram av avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen.  

Denna rapport baseras huvudsakligen på kunskapssammanställningar inom relevanta områden samt 

vad som framkom vid en workshop med medverkande från relevanta aktörer från svensk sjö- och 

luftfart (Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Svensk Sjöfart, Svenska Flygbranschen och 

Transportstyrelsen). De möjliga förändringar av klimatet som beskrivs i denna rapport är alla baserade 

på scenarier som ingår i underlaget för IPCC (2014) om förväntade förändringar av klimatet på global 

nivå, och beräkningar av SMHI för Sverige.  

Detta är en viktig avgränsning eftersom det råder genuina osäkerheter i flera led, från utsläpp av en 

viss mängd av växthusgaser till effekter i miljö och på samhället. Det råder bland annat osäkerheter 

beträffande hur en viss mängd utsläpp av växthusgas påverkar halten växthusgaser över tid, hur halten 

växthusgaser påverkar strålningsbalansen, hur förändrad strålningsbalans påverkar temperatur, vind- 

och nederbördsmönster och hur förändrad temperatur, vind- och nederbördsmönster påverkar 

samhället och miljön. Ytterligare en komplicerande faktor är att utsläppen av de växthusgaser som 

sker idag påverkar klimatet tusentals år i framtiden samt att trögheter i klimatsystemet gör att vi ännu 

inte sett den fulla effekten av de utsläpp som redan har skett.  

Kunskapssammanställningen avser såväl klimatfrågan i sig som vilka konsekvenser som kan uppstå 

och baserad huvudsakligen på översiktsstudier men även på enstaka vetenskapliga artiklar. I rapporten 

presenteras också resultat från en workshop om möjliga effekter och åtgärder som hölls med 

representanter från relevanta aktörer inom svensk sjö- och luftfart (Sjöfartsverket, Luftfartsverket, 

Svensk Sjöfart, Svenska Flygbranschen och Transportstyrelsen). 
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2. Global klimatförändring och möjliga effekter 

2.1. Inledning 

Klimatet (temperatur, vind- och nederbördsmönster) håller på att förändras. Ökningen av den globala 

medeltemperaturen går allt snabbare (Figur 1). Sedan 1970 har den i genomsnitt ökat med 0,17 °C per 

var tionde år. Detta är mer än dubbelt så snabbt som temperaturökningen under hela perioden 1880–

2015 (0,07 °C per var tionde år). Temperaturökningen varierar över jorden. Den största 

temperaturökningen har uppmätts i Arktis och de norra delarna av norra hemisfären. Den snabba 

observerade uppvärmningen bedöms idag främst bero på ökningen av mängden växthusgaser i 

atmosfären som beror på mänskliga aktiviteter och växthusgasernas påverkan på jordens 

strålningsbalans (Barros et al., 2014, Stocker et al., 2013, IPCC, 2014).  

Figur 1. Observerad global medeltemperaturförändring under perioden 1900 – 2010 samt beräknad 

framtida global medeltemperatur enligt scenarierna RCP 2.6 och RCP8.5 (se faktaruta nedan) i 

förhållande till referensperioden 1961–1990. (Figuren från IPCC, 2014). 

Hur stor den framtida klimatförändringen blir, beror på mängden utsläpp av olika växthusgaser och 

hur dessa påverkar strålningsbalansen samt klimatsystemets respons (Stocker et al., 2013, Barros et al., 

2014). Modellberäkningarna av klimatet baseras på utsläppsscenarier eller strålningsscenarier som i 

sin tur baseras på antaganden om den framtida utvecklingen av världens ekonomi, befolkningstillväxt, 

globalisering, omställning till miljövänlig teknik med mera. Den mängd växthusgaser som släpps ut 

beror således på hur världen utvecklas. Scenarier baserade på antaganden för olika utveckling och 

utsläpp som detta medför kallas RES-scenarier från engelskans ”Special Report on Emission 

Scenarios”. Vid modellberäkningarna ingår också hur dessa utsläppsscenarier påverkar jordens 

strålningsbalans (SMHI, 2017a). I de klimatsimuleringar som används i senaste IPCC rapporten 

använder man så kallade strålningsscenarier. Dessa baseras på antaganden om hur växthuseffekten 

kommer att förstärkas i framtiden, så kallad strålningsdrivning. Ju mer utsläpp av växthusgaser desto 

mer strålningsdrivning. Sådana scenarier kallas RCP-scenarier från engelskans ”Representative 

Concentration Pathways” (SMHI, 2017a), se vidare i faktarutan i Figur 2. 
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Faktaruta RCP-scenarier  

 

 

 

 

Strålningsscenarierna baseras på antaganden om 

hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 

framtiden, så kallad strålningsdrivning vilken 

mäts i W/m². Ju mer växthusgasutsläpp desto 

större strålningsdrivning.  Scenarier för strål-

ningsdrivning kallas RCP-scenarier (Repre-

sentative Concentration Pathways) (SMHI, 

2017). Dessa scenarier representerar möjliga 

utvecklingsvägar och respektive RCP är 

namngivna efter den nivå av strålningsdrivning 

som uppnås 2100. Olika RCP motsvara olika 

ökning av växthusgaser i atmosfären. Förut-

sättningar för respektive RCP scenario enligt 

IPCC (2013): 

• RCP 2.6: Kraftfull klimatpolitik 

gör att växthusgasutsläppen 

kulminerar år 2020 och 

strålningsdrivningen når 2,6 

W/m² år 2100.   

• RCP 4.5: Strategier för 

reducerade växthusgasutsläpp 

medför att strålningsdrivningen 

stabiliseras vid 4.5 W/m² före år 

2100. 

• RCP 8,5: Ökande växthusgas-

utsläpp medför att strålnings-

drivningen når 8,5 W/m² år 

2100. 

Figur 2. RCP-scenarier. Figuren till vänster visar koldioxidutsläppen för RCP scenarier (SMHI, 2014 

från IPCC, 2014). Texten är från SMHI, 2017. 

2.2. Sannolikhet för beräknande förändringar  

Det finns osäkerheter i såväl utsläppsscenarierna som i de klimatmodeller som används. IPCC har 

definierat olika grad av bedömda respektive statistiskt beräknade sannolikheter för att de händelser 

som simuleras med klimatmodeller, eller ensembler av dessa, ska inträffa. Terminologin översatt till 

svenska för dessa är sammanställd i Tabell 1. De ensembler av klimatmodeller som används finns 

sammanställda i Bilaga 1. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj38a6D_fTXAhVpIpoKHb-gCygQjRwIBw&url=http://www.forvarmt.se/begrepp-och-forklaringar/rcp-eller-klimatscenarier/&psig=AOvVaw2SfWJNeiwNHUSCyS3bh3pY&ust=1512635638550263
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Tabell 1. Standardtermer för definitioner av bedömd respektive statistiskt beräknad sannolikhet enligt 

IPCC (Stocker et al., 2013)   

Bedömd 
sannolikhet* 

Bedöms som en 
sannolikhet händelse 
motsvarande 

Statistiskt 
beräknad 
sannolikhet 

Statistiskt beräknad sannolikhet 
för att händelsen ska respektive 
har inträffat 

Mycket hög 
bedömd 
sannolikhet 

≥ 9 fall av 10   Praktiskt taget 
säkert  

> 99 % sannolikhet  

Hög bedömd 
sannolikhet 

8 fall av 10  Extremt sannolikt > 95 % sannolikhet  

Medelhög bedömd 
sannolikhet 

5 fall av 10  Mycket sannolikt > 90 % sannolikhet 

Låg bedömd 
sannolikhet 

2 fall av 10  Troligt > 66 % sannolikhet  

Mycket låg 
bedömd 
sannolikhet 

≤ 1 fall av 10  Mer sannolikt än 
inte  

> 50 % sannolikhet 

  Ungefär lika 
sannolikt som inte 

33–66 % sannolikhet 

  Osannolikt < 33 % sannolikhet 

  Mycket osannolikt  < 10 % sannolikhet 

  Extremt osannolikt  < 5 % sannolikhet  

  Praktiskt taget helt 
osannolikt  

< 1 % sannolikhet 

* Denna bedömning är kvalitativ och baseras på typ, mängd, kvalitet och enhetlighet i bevismaterial (t. ex. mekanisk 

förståelse, teori, data, modeller, sakkunnigbedömning) och på graden av enighet.  

2.3. Förväntad global temperaturförändring 

Resultaten från de uppmätta förändringar som har sammanställts av IPCC (Stocker, 2013) visar att det 

är extremt sannolikt, dvs mer än 95 % sannolikhet, att det är mänsklig verksamhet som har varit den 

dominerande orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.  

Uppvärmningen kommer att fortsätta efter 2100 för alla RCP-scenarier utom RCP 2.6. Den globala 

temperaturförändringen vid slutet av detta århundrade kommer sannolikt att överstiga 1,5 °C i 

förhållande till perioden 1850 till 1900 för alla RCP-scenarier utom för RCP 2.6. För RCP 2.6 kommer 

temperaturen att stabiliseras i mitten av detta århundrande och huvudsakligen kvarstå fram till 

århundradets slut.  

För övriga scenarier kommer det att vara en fortsatt ökning fram till slutet av århundradet och därefter. 

Vid århundradets slut är det sannolikt att den globala temperaturförändringen överstiger 2 °C för 

RCP 8.5. Det är mer sannolikt den globala temperaturförändringen överstiger 2 °C, än att den inte 

överstiger 2 °C för RCP 4.5 (Stocker et al., 2013). 

Det är endast det scenario med lägst utsläpp av växthusgaser, dvs RCP 2.6, som bedöms resultera i att 

den globala medeltemperaturen sannolikt inte kommer att överstiga de internationella överens-

kommelserna i Parisavtalet (Stocker et al., 2013). Parisavtalet är en global överenskommelse, som 

nåddes den 12 december 2015 i Paris, där regeringarna enades om att hålla ökningen av den globala 
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genomsnittstemperaturen väl under 2 °C i förhållande till den förindustriella nivån och att sträva efter 

att begränsa den till högst 1,5 °C (Europeiska rådet, 2017). 

2.4. Klimatrelaterade effekter av den globala temperaturökningen 

Förutom att temperaturen i atmosfären blivit högre har även andra klimatrelaterade förändringar 

observerats. Haven har blivit varmare, havsytan har stigit, nederbördsmönstret har ändrats, snötäckets 

utbredning på norra halvklotet liksom utbredningen av Arktis havsis har minskat och istäcket på 

Grönland och många glaciärer smälter (Barros et al., 2014, Bergström, 2012, SMHI, 2014). Dessa 

förändringar bedöms komma att fortgå. Hur stora effekterna blir, kommer att bero på hur snabb och 

stor temperaturförändringen blir. Effekterna av temperaturökningen kommer också att variera mellan 

olika områden och regioner i världen (Stocker et al., 2013).  

Det har också observerats förändringar i orkaners beteende och styrka och i förekomsten av händelser 

såsom stora översvämningar sedan mitten av 1900-talet. Det bedöms som mycket troligt att antalet 

kalla dagar och nätter har minskat och att antalet varma dagar och nätter har ökat på global nivå. 

Fortsatta förändringar i extremväder är att förvänta (Stocker et a., 2013). 

2.5. Förändrad havsnivå  

Havsnivån har stigit under lång tid. Höjningen av havsnivån bedöms med hög bedömd sannolikhet, 

dvs 8 fall av 10, ha varit större sedan mitten av 1800-talet än genomsnittet under de föregående två 

årtusendena. Den förändring som har skett sedan början av 1970-talet kan, med en hög bedömd 

sannolikhet, förklaras med den globala uppvärmningen. Orsaken bedöms vara en kombination av 

avsmältning av glaciärer och termisk expansion. Exakt hur mycket respektive process bidragit till kan 

man idag inte avgöra (Stocker et al., 2013).  

Hur den globala havsnivån beräknas komma att ändras till i mitten, respektive slutet, av detta 

århundrande för RCP 2.6, RCP 4.5, och RCP 8.5 finns sammanställt i Tabell 2.  

Tabell 2. Beräknad förändring av den globala genomsnittliga havsnivån i mitten och slutet av 

århundradet i förhållande till referensperioden 1986–2005 (Stocker et al., 2013).  

 Ökning fram till perioden 2046–2065 Ökning (m) fram till perioden 2081–2100 

 Medel (m) Sannolikt intervall (m) Medel (m) Sannolikt intervall (m) 

RCP 2.6 0,24 0,17–0,32 0,4 0,26–0,55 

RCP 4.5 0,26 0,19–0,33 0,47 0,32–0,63 

RCP 6.0 0,30 0,22–0,38 0,63 0,45–0,82 

Förändringen är angiven i förhållande till en något kortare referensperiod, 1986–2005, än den för 

temperaturförändringen som om inte annat anges är 1961–1990. De beräknade förändringar som 

redovisas i Tabell 2 baseras på flera antaganden och stora förenklingar vilket innebär stora 

osäkerheter. Till exempel, kan den globala havsnivån stiga betydligt över det angivna sannolika 

intervallet om det sker en kollaps av de marint belägna delarna av inlandsisen på Antarktis. 

Sannolikheten för att detta kommer att ske bedöms som medel (5 av 10 fall). Om det sker bedöms 

havsnivån höjas med ytterligare några decimeter (Stocker et al., 2013).  Senare studier visar att 

samverkande faktorer kan medföra en snabbare avsmältning än vad som kunnat beräknas för den 

sammanställning som gjorts av IPCC. Dessa senare studier visar att havsnivån kan öka betydligt mer, 

med upp till närmare 10 meter, de närmaste 100–150 åren även om temperaturökningen begränsas till 

2 °C (Hansen et al., 2016). Dessutom kommer havsytehöjningen på grund av trögheter i systemet att 
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fortsätta i tusentals år vilket bedöms med utsläpp motsvarande RCP 4.5 kunna leda till cirka tio meter 

havsytehöjning inom 2000 år från idag (Clark et al., 2016). 

2.6. Påverkan på vatten-, is- och vindsystemen 

Den ökande globala temperaturen kommer att påverka nederbörds och vindsystemen. Prognoser för de 

närmaste decennierna visar på samma trender och rumsliga mönster under hela århundrandet. Under 

senare delen av århundradet kommer däremot förändringens magnitud att öka. Hur mycket beror på 

vilket RCP scenario som beaktas. Generellt gäller att skillnaden i nederbörd mellan blöta och torra 

regioner och mellan våt- och torrperioder kommer att öka även om det kan finnas regionala undantag.  

Sannolikt kommer årsmedelnederbörden att öka vid höga latituder och runt ekvatorn i Stilla havet. I 

många subtropiska, torra mellanlatitudregioner, kommer årsmedelnederbörden sannolikt att minska, 

medan årsmedelnederbörden i blötare mellanlatitudregioner sannolikt kommer att öka (Stocker et al., 

2013). 

Extrema nederbördshändelser kommer mycket sannolikt (90 %) att bli mer frekventa och intensiva 

över de flesta mellanlatitudlandmassor och våta tropiska regioner. Det är troligt (66 % sannolikhet) att 

det område som omfattas av monsunsystem kommer att öka under 2000-talet. Däremot kommer 

sannolikt monsunvindarna att försvagas. Monsunnederbörden kommer å andra sidan, sannolikt att 

intensifieras på grund av att den atmosfäriska fuktigheten ökar. Monsunperioden kommer att 

förlängas. Starten av monsunperioden kommer sannolikt att bli tidigare, eller inte ändras, och 

slutdagen kommer sannolikt att senareläggas i många regioner. Det finns en hög bedömd sannolikhet 

för att El Nino-Syd svängningen (ENSO) kommer att fortsätta dominera vindvariabiliteten och 

nederbörden i tropiska Stilla havet. På grund av den ökade fuktigheten kommer sannolikt den ENSO-

relaterade variabilitetsamplituden i nederbörd att intensifieras. Den naturliga variationen av amplitud 

och rumsliga mönster är redan i dag stora och kommer därmed att förstärkas (Stocker et al., 2013). 

Golfströmmen, som ingår i det större system som förkortas AMOC (Atlantic Meridional Overturning 

Circulation), kommer att troligtvis att påverkas. Det är mycket troligt att AMOC kommer att försvagas 

under detta århundrade som en följd av den stigande temperaturen. Beräkningar visar på 11 % (1–

24 %) för RPC 2.6, och 34 % (12–54 %) för RPC 8.5 vid århundradets slut. Det är troligt att det 

kommer att bli en viss nedgång i AMOC till 2050 men det kommer också att vara årtionden då den 

ökar eftersom det är en mycket stor variabilitet. Det är mycket osannolikt (≤ 10 %) att AMOC kommer 

att genomgå en abrupt övergång eller kollaps under 2000-talet, men en stor kollaps under nästa 

århundrande kan inte uteslutas (Stocker et al., 2013). 

De flesta modellsimuleringar visar på minskad åretrunthavsis i Arktis. Med medelhög bedömd 

sannolikhet beräknas minskningen sträcka sig från 8 % för RCP 2.6 till 34 % för RCP 8.5 i februari 

och till 43 % för RCP 2.6 till 94 % för RCP 8.5 i september. Baserat på beräkningar med den 

undergrupp av modeller som närmast återger trenden för det klimatologiska medelvärdet för den 

arktiska isen under perioden 1979–2012 kommer man sannolikt (medelhög bedömd sannolikhet) att 

redan före mitten av århundradet se nästan isfria septembermånader i arktiska Oceanen för RCP 8.5. 

Exakt när det blir isfria septembermånader för RCP 8.5 går inte att beräkna. Med medelhög bedömd 

sannolikhet beräknas den globala glaciärvolymen, exklusive glaciärer i perifera Antarktis, minska med 

15 till 55 % för RCP 2.6, och med 35 till 85 % för RCP 8.5 slutet av århundradet. Norra halvklotets 

snötäcke beräknas minska med 7 % för RCP 2.6 och med 25 % för RCP 8.5 i slutet av århundradet för 

modellgenomsnittet (medelhög bedömd sannolikhet) (Stocker et al., 2013). 

Det är så gott som säkert att utbredningen av permafrost (ytan) vid höga nordliga breddgrader kommer 

att minska (Stocker et al., 2013). 

Det går inte att dra säkra slutsatser om långsiktiga förändringar av den atmosfäriska cirkulationen. 

Detta beror både på för lite observationsdata och på begränsad förståelse av systemen. Det kommer 

sannolikt att ske en global genomsnittlig ökning av de tropiska cyklonernas maximala nederbörd och 
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vindhastighet och sannolikt kommer det vara stora regionala variationer. Dessa variationer kan endast 

beräknas med en låg bedömd sannolikhet (Stocker et al., 2013). 

Beräkningar pekar på att jetströmmarna kan komma att minska vilket medför att det blir fler tillfällen 

med extremväder och mer extrema stormstyrkor (Hansen et al., 2016, Mann et al., 2017). Frekvensen 

och styrkan hos tropiska cykloner (orkaner eller tyfoner) kan således förväntas att öka, men det är 

mycket komplexa system som är svåra att simulera och mer kunskap krävs för att bättre kunna 

beskriva om, och hur stora förändringarna förväntas bli. De studier, simuleringar och beräkningar som 

gjorts pekar på att det globala antalet extratropiska cykloner, såsom tornados, sannolikt kommer att 

minska. Förändringar i stormar kommer sannolikt att vara små jämfört med den naturliga 

variabiliteten. Mer nederbörd förväntas i extratropiska cykloner, vilket kommer att leda till en ökad 

vinternederbörd i Nordeuropa, Nordamerika och i mellan-till-höga latituder i södra hemisfären 

(Stocker et al., 2013). 

Sammanfattningsvis kommer situationer med extremväder sannolikt att öka såväl i frekvens som 

omfattning. Det finns emellertid en hög grad av osäkerhet kring mark- och havsvindar. De övre 

vindsystemen är studerade i mindre utsträckning och varför det är ännu svårare att förutsäga deras 

eventuella förändringar baserat på dagens kunskap och modeller (Stocker et al., 2013). Klimatet är ett 

komplicerat och så kallat kaotiskt system där vi måste räkna med att icke-linjära förlopp, 

tröskeleffekter och att oväntade händelser och förlopp inträffar som kan avvika från de scenarier som 

idag används för att bedöma förväntade förändringar av klimatet fram till århundradets slut. Exempel 

på sådana händelser är att temperaturökningen bidrar till att utbredningen av tundrans permafrost 

minskar vilket kan medföra stora utsläpp av metangas Metan är en kraftfull växthusgas som gör att 

temperaturen stiger ytterligare varvid utbredningen av permafrosten reduceras ytterligare och mer 

metan frigörs och så vidare. Det finns flera sådana så kallade återkopplingsmekanismer som kan göra 

att klimatet förändras mycket snabbare och mer än vad som bedöms som mest sannolikt av IPCC. I 

värsta fall kan sådana förstärkande mekanismer när de väl har tagit fart göra att klimatet fortsätter att 

förändras snabbt oavsett om vi stoppar alla mänskliga aktiviteter som bidrar till växthuseffekten. f 
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3. Klimatförändringen i Sverige 

3.1. Temperaturen i Sverige idag 

Årsmedeltemperaturen i Sverige för referensperioden 1961–1990 varierar från cirka –8 °C i de 

nordvästra delarna av Sverige till 10 °C i södra Sverige (Figur 3, till vänster). Högsta månads-

medeltemperaturen för referensperioden 1961–1990 är i juli då den varierar från under fyra grader i 

nordväst till cirka 18 °C på bland annat Öland, Gotland och längs kusterna i södra Sverige (se Figur 3, 

till höger).  

3.2. Uppmätt och förväntad förändring i Sverige 

Även Sveriges temperatur har ökat under det senaste århundradet i jämförelse med referensperioden 

1961–1990 (figur 4). Temperaturökningen är nästan två grader sedan början av 1900-talet fram till 

idag (SMHI, 2017b, c), dvs nästan dubbelt så stor ökning som den genomsnittliga globala temperatur-

ökningen under samma period (Barros, 2014, Stocker, 2013). 

Liksom för den globala klimatförändringen beror den kommande förändringen i Sverige på ett flertal 

faktorer som simuleras genom regionala klimatmodeller för en ensemble av klimatscenarier. I Figur 3 

nedan visas den beräknande genomsnittliga årsmedeltemperaturökningen för Sverige fram till slutet av 

detta århundrande i förhållande till referensperioden 1961–1990 för RCP 8.5 med en ensemble av nio 

klimatscenarier (SMHI, 2017b).   

 

Figur 3. Klimatkarta som illustrerar årsmedeltemperaturen (till vänster) samt månads-

medeltemperaturen i juli (till höger) för referensperioden 1961–1990 (Kartor från SMHI, 2017b). 

I Figur 4 kan man se att årsmedeltemperaturen vid slutet av detta sekel för den ensemble av scenarier 

som använts beräknas öka med mellan drygt 1–4 °C runt 2050, och mellan 4–8 °C i slutet av 

århundradet jämfört med referensperioden 1961–1990 för RCP 8.5. I genomsnitt för alla klimat-

scenarier som används i ensemblen är förändringen knappt 3 °C runt 2050 och cirka 6 °C vid 

århundradets slut för RCP 8.5 (SMHI, 2017b). För RCP 2.6 varierar den maximala temperaturen runt 

2 °C, men beroende på de osäker som finns i simuleringarna kan den kan under stora delar av seklet nå 
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upp till 4 °C. Resultatet för RCP 4.5 är en genomsnittlig ökning med cirka 3 °C fram till 2060. Denna 

temperatur beräknas vara fram till seklets slut (SMHI, 2017b). 

 

Figur 4. Uppmätt samt beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) i Sverige under åren 

1961–2100 jämfört med referensperioden 1961–1990. Staplarna visar historiska data som är 

baserade på observationer. Röda staplar visar temperaturer högre än medelvärdet för perioden och 

blå staplar temperaturer lägre. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå fältet visar 

variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5 (Bild från SMHI, 

2017b). 

 

Klimatförändringen beräknas bli olika stor för olika delar av Sverige. Störst temperaturökning kan 

förväntas i de nordligaste delarna. Detta gäller för alla tre strålningsscenarierna, dvs RCP 2.6, 4.5 och 

8.5. Skillnaden mellan de tre strålningsscenarierna illustreras i figur 5 (SMHI, 2017b).  

3.2.1. Årets högsta dygnsmedeltemperatur 

Inte bara medeltemperaturen utan även de högsta och lägsta temperaturerna kommer att påverkas. 

Under referensperioden 1961–1990 uppmättes det högsta medelvärdet för dygnets maximitemperatur 

för en månad i juli i sydöstra Sverige. Medelvärdet var 22 °C (SMHI,2017d).  
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Figur 5. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071–2100 jämfört med 

1971–2000. Kartorna baseras på ett beräknat medelvärde för scenarierna RCP 2.6 (vänster), RCP 4.5 

(mitten) och RCP 8.5 (höger) (Kartor från SMHI, 2017b). 

 

Värmerekordet i Sverige uppgår till 38 °C och inträffade dels i Ultuna den 9 juli 1933, dels i Målilla 

den 29 juni 1947. Det finns ytterligare tillfällen med registrerade värmerekord som överstiger 35 °C 

(35,3 °C i Bromma den 30 juni 1947, 36,4 °C i Gävle den 30 juni 1947, 36,0 °C Borås den 20 juli 

1901, 36,9 °C i Harads den 17 juli 1945, 36,8 °C Holma den 9 augusti 1975 och 36,0 °C i Örebro den 

7 augusti 1975). Endast två värmerekord har rapporterats under referensperioden 1961–1990 och 

riktigt höga temperaruter är än så länge ovanliga (SMHI, 2017e). 

Simuleringar av årets högsta dygnsmedeltemperatur för RCP 8.5, visar på en ökning från 2 till mer än 

8 °C. Den genomsnittliga ökningen av dygnsmedeltemperatur är cirka 5 °C vid slutet av detta sekel 

jämfört med referensperioden 1961–1990. För RCP 2.6 är motsvarande förändring cirka 2 °C och för 

RCP 4.5 är den knappt 3 °C (SMHI, 2017b). Det finns inga motsvarande simuleringar avseende 

möjliga värmerekord.  

3.3. Inverkan på isförhållanden 

En snabb minskning av havsisens utbredning är en av de mest framträdande indikatorerna på en 

arktisk klimatförändring. Isens utbredning har minskat markant under de senaste decennierna. Mest 

tappar isen volym på sommaren, den årliga minsta utbredningen har blivit ca 13 procent mindre per 

årtionde sedan 1980-tales början (Karl, 2009, Stocker et al., 2013, Haas et al., 2008, Kwok et al., 

2009). I Figur 6 nedan visas en kurva för den genomsnittligt uppmätta temperaturen i Sverige mellan 

1957–2015 (streckad) och isutbredningen i Östersjön under perioden 1957–2016. (SMHI, 2017d, e, f).  

Som framgår ur figuren är trenderna motsatta. Temperaturen har en ökande trend och isutbredningen i 

Östersjön har en minskande trend sedan 1960.  
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Figur 6. Uppmätt isutbredning i Östersjön 1957–2015 (blå staplar), figur omarbetad från SMHI 

(2017f). Den svarta ”streckade” kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga 

medelvärden av medeltemperatur för vintern (december–februari) för 35 stationer spridda över 

Sverige under perioden 1957–2016 (figur från SMHI, 2017c). 

 

I framtiden beräknas temperaturen under vintermånaderna (december–februari) att öka mer än 

årsmedeltemperaturen. För RCP 8.5 beräknas den genomsnittliga förändringen uppgå till 4 °C runt 

2050 och 8 °C vid slutet av århundradet jämfört med referensperioden 1961–1990. Alla klimat-

scenarier visar samma trend, men det finns en variation från att det inte sker någon förändring och en 

ökning med upp till mer än 8 °C runt 2050, och att det sker en ökning som varierar mellan 4 °C till 

mer än 11 °C i slutet av århundradet jämför med referensperioden 1961–1990 (Figur 7, SMHI, 2017). 

För RCP 8.5 kan isbildning och isutbredningen i Östersjön, liksom övriga svenska vatten, förväntas 

avta betydligt redan 2050 och isbildningen kan vara mycket sällsynt mot slutet av århundradet.   

Den beräknande temperaturökningen under vintermånaderna för RCP 2.6 beräknas, liksom för 

RCP 8.5, att bli cirka 4 °C runt år 2050 jämfört med referensperioden 1961–1990. Denna temperatur 

varar enligt scenariot fram till 2090 då den börjar avta något. För detta scenario kan isbildning och 

isutbredningen i Östersjön, liksom i övriga svenska vatten, förväntas avta betydligt redan 2050 för att 

därefter vara ganska oförändrad fram till slutet av århundradet. 

Även för RCP 4.5 är temperaturökningen 4 °C vid 2050, men den når sitt maximum (ca 5 °C) runt 

2060. Denna temperatur varar fram till runt 2090 då den åter börjar avta (Figur 8, SMHI, 2017b). Som 

framgår av Figur 8 finns en stor variation mellan de olika klimatscenarier som ingår i beräkningen av 

RCP 4.5. Något klimatscenarier visar på en ökning med upp till mer än 8 °C och något till och med på 

en minskad temperatur med så mycket 4 °C mot senare delen av århundradet jämfört med 

referensperioden 1961–1990. För detta scenario kan isbildning och isutbredningen i Östersjön, liksom 

övriga svenska vatten, förväntas avta betydligt redan 2050 och därefter avta något mer fram till 2060 

för att vara ganska oförändrat fram till slutet av århundradet. Dock finns det stora skillnader mellan de 

olika klimatscenarier som ingår i simuleringen och det kan även bli en ökad isbildning i Östersjön 

liksom övriga svenska vatten under stora delar av århundradet.  
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Figur 7. Beräknad förändring av vinterns (december–februari) medeltemperatur (°C) i Sverige under 

åren 1961–2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Staplarna visar historiska 

data som är baserade på observationer. Röda staplar visar temperaturer högre än den normala och 

blå staplar temperaturer lägre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå 

fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. (Figur från 

SMHI, 2017b). 

 

 

Figur 8. Beräknad förändring av vinterns medeltemperatur (°C) i Sverige under åren 1961–2100 

jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Staplarna visar historiska data som är 

baserade på observationer. Röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå staplar 

temperaturer lägre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå fältet visar 

variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 4.5 (figur från SMHI, 

2017b). 

 

https://data.smhi.se/met/climate/time_series/html/rcp/swe/rcp85/dia_big/t_vin_swe_rcp85_y.png?2.0
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Sammanfattningsvis kommer vintertemperaturen, dvs medeltemperaturen under perioden december-

februari, enligt simuleringarna att bli mycket varmare än i dag. Ökningen kan mot slutet av 

århundradet bli upp till drygt 11 ºC varmare än referensperioden 1961–1990 enligt SMHI:s 

simuleringar för RCP 8.5. De flesta scenarier tyder på en varmare vintertemperatur och därmed en 

minskad isbildning, men det finns också risk för enstaka år med betydligt lägre vintertemperaturer, 

som framgår av den osäkerhet som illustreras i Figur 8.  

3.4. Nollgenomgångar  

Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken 

varit över 0 ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0 ºC (SMHI, 2017g). 

Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Hur ofta de 

förekom under perioden 1961–2016 visas i Figur 9 (till vänster). Som framgår av figur 9 (till höger) 

har antalet nollgenomgångar har under perioden minskat framförallt i södra Sverige och ökat i stora 

delar av norra Sverige (SMHI, 2017g). 

 

Figur 9. Uppmätt årsmedel för antalet nollgenomgångar under 1961–2016 (till vänster), samt 

förändring under perioden 1991–2016 jämfört med referensperioden 1961–1990 (till höger). Blå 

prickar visar minskat antal, och de röda ökat antal, uppmätta nollgenomgångar under perioden 1991–

2016 jämfört med referensperioden (kartor från SMHI, 2017g). 

 

I framtiden beräknas antalet nollgenomgångar i Sverige sannolikt att minska jämfört med referens-

perioden 1961–1990. För RCP 8.5 beräknas de minska i genomsnitt med cirka 10 dagar runt 2050 och 

cirka 30 dagar vid århundradets slut (se Figur 10 till vänster). En minskning beräknas för i princip i 

hela Sverige (se Figur 10 till höger).  

Som framgår av Figur 10 (till vänster) finns det skillnader mellan de nio klimatscenarier som används 

för RCP 8.5. Runt 2050 varierar förändringen i nollgenomgångar från 30 dagar färre per år till en 

ökning med knappt 10 dagar per år. Vid århundradets slut, varierar antal nollgenomgångar från att vara 

lika många som under referensperioden (1961–1990) till att minska med drygt 40 dagar per år. 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22896.1501565329!/image/%C3%85r-isolinjer.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/%C3%85r-isolinjer.png
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.28077.1501566278!/image/%C3%85r.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/%C3%85r.png
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Figur 10. Till vänster: Förändring i antal nollgenomgångar (dagar) i Sverige under åren 1961–2100 

jämfört med referensperioden 1961–1990. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå fältet 

visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. Till höger: Karta 

med beräknad genomsnittlig förändring av antal dagar med nollgenomgångar per år för perioden 

2071–2100 jämfört med 1971–2000 för RCP 8.5 (figur och karta från SMHI, 2017g). 

 

Även för RCP 2.6 beräknas färre nollgenomgångar i Sverige. I princip förväntas det bli cirka 10 färre 

dagar per år för Sverige i genomsnitt såväl runt 2050 som 2100, men det förväntas vara stor variation 

mellan åren och det finns även en variation mellan olika scenarier. Mönstret är relativt lika från år 

2050 och till århundradets slut (se Figur 11 till vänster). Det är också en stor variation mellan olika 

delar av Sverige, med minskat antal nollgenomgångar per år i södra Sverige och ett ökat antal 

nollgenomgångar i norra Sverige (se Figur 11, till höger).    

För RCP 4.5 bedöms antalet nollgenomgångar minska med 10 dagar per år runt 2050, och minska med 

något mer än 10 dagar per år vid slutet av århundradet jämfört med referensperioden 1961–1990 för 

Sverige i genomsnitt. Vid slutet av århundradet bedöms antalet nollgenomgångar att vara oförändrade 

i norra Norrland medan de minskar i södra halvan av Sverige. Även för RCP 4.5 finns en variation 

mellan olika klimatscenarier. Bedömningen av nollgenomgångar för RCP 4.5 ligger mellan de som 

angetts för RCP 8.5 och RCP 2.6.  
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Figur 11. Till vänster: Beräknad förändring i antal nollgenomgångar (dagar) per år i Sverige för 

perioden 1961–2100 jämfört med referensperioden 1961–1990. Den svarta kurvan visar ett 

medelvärde och det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet 

för RCP 2.6. Till höger: Beräknad genomsnittlig förändring av årets antal dagar med 

nollgenomgångar för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000 för RCP 2.6 (Figur och karta från 

SMHI, 2017g). 

3.5. Nederbördsförändringar 

Det finns sannolikt fler regioner där antalet tillfällen med kraftig nederbörd har ökat än där antalet 

tillfällen av kraftig nederbörd har minskat på global nivå sedan 1950. Frekvensen av och intensiteten i 

de kraftiga nederbördshändelserna har sannolikt ökat i Nordamerika och Europa (Stocker et al., 2013).   

Även i Sverige har antalet tillfällen med kraftig nederbörd ökat (Figur 12) och den beräknas fortsätta 

öka. Detta illustreras med beräknad förändring av årets största dygnsnederbörd för RCP 8.5 i Figur 12 

(SMHI, 2017h). Ökningen uppgår i genomsnitt till knappt 25 procent runt år 2050, med en möjlig 

minskning med 25 procent och ökning till mer än 50 procent runt år 2050, jämfört med referens-

perioden 1961–1990. Vid slutet av århundradet är den genomsnittliga ökningen drygt 25procent, och 

variationen mellan olika klimatscenarier sträcker sig från ingen ökning till mer än 50 procent ökning 

jämfört med referensperioden (se Figur 12). För RC P2.6 och RCP 4.5 är förändringen mindre uttalad. 

(SMHI; 2017h).  

I Sverige har även årsmedelnederbörden ökat, inte minst sedan 1990 har den ökat i förhållande till 

referensperioden 1961–1990. För Sverige som helhet förväntas nederbörden fortsätta att öka. För 

RCP 8.5 förväntas en ökning med knappt 20 procent i genomsnitt för ensemblen med nio klimat-

scenarier fram till 2050 (SMHI, 2017h). Det finns dock en variation mellan de olika klimatscenarierna 

från en minskning på 10 procent, till en ökning på knappt 40 procent. Vid slutet av århundradet ger 

RCP 8.5 en ökning på 30 procent med en variation från knappt 20 till 40 procent mellan de olika 

klimatscenarierna som används i ensemblen (se Figur 13).  
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Figur 12. Beräknad förändring av årets största dygnsnederbörd (%) i Sverige under åren 1961–2100 

jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Den svarta kurvan visar ett medelvärde och 

det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. 

(figur från SMHI, 2017h). 

 

 

Figur 13. Till vänster:  Beräknad förändring av årsnederbörden (%) i Sverige under åren 1961–2100 

jämfört med den normala (medelvärdet för 1961–1990). Staplarna visar historiska data som är 

baserade på observationer, gröna staplar visar nederbördsmängd större än den normala och gula 

staplar nederbördsmängd mindre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde och det grå 

fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade värdet för RCP 8.5. Till höger: 

Karta med beräknad förändring av årsnederbörden (%) för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–

2000 för RCP 8.5 (figurer från SMHI, 2017h). 

 

För RCP 2.6 är den beräknade årsmedelnederbördsförändringen lägre än för RCP 8.5 under hela 

århundradet. Den varierar från en minskning på några procent till en ökning på knappt 20 procent. I 

genomsnitt ökar årsmedelnederbörden med cirka 10 procent (SMHI, 2017h). Dessa förändringar är 

https://data.smhi.se/met/climate/time_series/html/rcp/swe/rcp85/dia_big/nmax_ar_swe_rcp85_y.png?2.0
https://data.smhi.se/met/climate/time_series/html/rcp/swe/rcp85/dia_big/n_ar_swe_rcp85_y.png?2.0
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mindre än den uppmätta variation och ökning som varit sedan 1990 i förhållande till referensperioden 

1961–1990 (gula och gröna staplar i Figur 12).  

För RCP 4.5 är den beräknade genomsnittliga ökningen cirka 10 procent fram till 2050 och cirka 20 

procent vid århundradets slut. Mellan de olika klimatscenarierna finns en variation vid århundradets 

slut, från minus 20 procent till plus 40 procent, dvs i samma storleksordning som setts i uppmätt 

årsmedelnederbörd mellan olika år sedan 1990 (Figur 12), (SMHI, 2017h). 

3.6. Vindförhållande  

Klimatförändringen kan komma att påverka vindhastigheter och vindsystemen på olika höjd i 

atmosfären. Kraftiga orkaner har uppträtt oftare de senaste 50 åren, och de förväntas förekomma ännu 

oftare i framtiden. Men det är komplicerade system som är svåra att beräkna. Det finns inte heller 

mycket mätdata för att visa på trender avseende förändrade vindhastigheter och hur dessa kan kopplas 

till klimatförändringen (Stocker et al., 2013).  

I Sverige finns mätningar av den maximala byvinden sedan 1966. Inte heller för denna finns någon 

trend sedan mätningarna startades (SMHI, 2017i). 

SMHI har gjort beräkningar för årets maximala byvind i Sverige för RCP 8.5, RCP 4.6 och RCP 2.6 

fram till 2100.Byvinden förväntas enligt beräkningarna vara i princip oförändrad under hela 

århundradet, i förhållande till referensperioden 1961–1990, oberoende av vilket scenario som används. 

Skillnaderna mellan de olika klimatscenarier är liten, ±2 m/s (SMHI, 2017i).  
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4. Effekter av klimatförändringen 

Klimatförändringar kommer att påverka olika delar av samhället på olika sätt. Vilka effekter det blir, 

och hur stora, beror på hur stor klimatförändringen blir samt på anpassningsförmågan och 

motståndskraften hos dem/det som påverkas (Karl et al., 2009).  

Även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under 2 °C, som är sannolikt för 

RCP 2.6, väntas stora effekter på samhället och naturmiljön i Sverige och andra delar av världen. 

Skyfall och kraftiga regn väntas öka i intensitet vilket kan ge ökade problem med översvämningar. 

Med den stigande temperaturen ökar till exempel också risken för bränder. 

4.1. Effekter av ökad temperatur  

Temperaturen i Sverige kommer att öka betydligt vilket kommer att få betydelse för kylning av bland 

annat bostäder och lokaler, men det kommer också att bli minskade behov av uppvärmning, vilket 

medför en förändrad energiförbrukning. Även kylfartyg kan behöva mer energi för att kyla varor. 

Den förhöjda lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar luftens 

densitet och därmed flygplanens lyftförmåga (Copernicus, 2017, EPA, 2016, Karl et al, 2009). Detta är 

framförallt av betydelse för flygplatser på högre höjd där densiteten redan är lägre. Den minskade 

lyftförmågan innebär att flygplanen vid samma vikt måste uppnå högre fart vilket kräver längre 

rullbanor. Om rullbanorna inte är tillräckligt långa måste flygplanets vikt minskas vilket medför 

lastbegränsningar. Beräkningar för Denver respektive Phoenix flygplatser visar på en 17 procent 

respektive 9 procent minskad lastkapacitet för en Boeing 747 till följd av den ökade temperaturen 

(Karl et al., 2009). Mycket höga temperaturer kan också orsaka inställda flygningar. Såväl i Europa 

som USA har det de senaste somrarna förekommit inställda flygningar på grund av värme 

(Copernicus, 2017, EPA, 2016, Karl et al, 2009).  

Att flygplan generellt kommer att drabbas av minskad bärkraft kommer sannolikt leda till att man i 

framtiden kommer att flyga med mindre flygplan eller stora flygplan med lägre kabinfaktor. Det i sin 

tur gör att det kommer behövas fler flygningar vilket i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp och en 

ökad klimatpåverkan. Det pågår redan nu en övergång från större till mindre plan då utvecklingen går 

från att flyga via större flygplatser som fungerar som hubbar till att i större utsträckning flyga direkt 

varvid resandeunderlaget per plan blir mindre. 

Enligt den information vi har nu, kommer temperaturen endast vid ett fåtal tillfällen att nå riktigt höga 

nivåer i Sverige. För svenska flygplatser, kommer inställda flyg till följd av höga temperaturer 

sannolikt inte att bli vanligt. Däremot förväntas höga temperaturer i andra länder påverka svenskt flyg 

genom förändrade lastkrav och förmågan att hantera resenärer, varor och gods till och från andra 

länder. Det kan till exempel innebära att det inte går flyg från en flygplats där temperaturen är hög, 

vilket i sin tur innebär att detta flyg inte kan avgå från Sverige som planerat. 

Den ökade temperaturen kommer att medföra ökad avdunstning som kan medföra att vattennivåer i 

sjöar och vattendrag minskar vilket minskar framkomligheten för sjöfarten (Karl et al, 2009). Detta 

kan komma att påverka även svensk sjöfarts framkomlighet. Den ökade avdunstningen kommer också 

att kräva mer muddring och åtgärder för att hålla farleder öppna (EPA, 2016, Karl et al., 2009). Detta 

kan medföra ökade avgifter som kan påverka även den svenska sjöfarten. För Sverige är det 

framförallt framkomligheten i Göta Kanal som kan påverkas liksom förändringar Göta älvs vattendom 

som kan förväntas ha effekter på sjöfarten och dess framkomlighet.  

Den ökade temperaturen leder till ett annat habitat som ger en annan och ökad biofouling (beväxning 

på båtbotten) och förändringar i barlast som leder till ökade risker för fler främmande arter i våra 

vatten som kan kräva nya system för påväxthindrande medel.  
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Habitaten kommer att förändras. I södra Sverige blir det troligtvis ett klimat, en farhåga som kommit 

fram är att detta kan komma att gynna att stora fågelarter etablerar sig som tidigare inte funnits i 

Sverige i samma utsträckning. Fåglar kring en flygplats utgör en säkerhetsrisk. 

Stora förändringar i ekosystemen och förändrade odlingsmöjligheter kan komma att förändra handeln 

vilket i sig kan medföra såväl ökade som minskade transporter med sjöfart och flyg.  

Den ökade temperaturen kommer att påverka klimatkomforten (IPCC, 2013, SOU2007:60). Det 

kommer i stora delar av världen och Europa att bli fler värmeböljor med extremt höga temperaturer 

och det kan bli mindre komfortabelt runt Medelhavet och andra mer klassiska turistområdena (IPCC, 

2013). Detta kan innebära ökade flyktingströmmar med klimatflyktingar1 och att turistflödena kommer 

att se helt annorlunda i framtiden jämfört med idag. Det kan innebära en ökad turism till Sverige 

eftersom till exempel klimatet kring Medelhavet förväntas bli mycket torrt och varmt vilket får till 

följd att turister åker till andra platser som upplevs mer behagliga. Troligtvis kommer också svenskar 

stanna kvar i Sverige på semester i allt högre utsträckning. Med varmt vatten och klimat ökar turism, 

till exempel kanske det blir fler fritidsbåtar i svenska vatten. En ökad turism förväntas leda till ökade 

flygtransporter till och från Sverige. Å andra sidan kan behovet av att begränsa klimatpåverkan från 

flyget på samma sätt som för andra transportslag leda till att åtgärder vidtas för att begränsa flygandet 

både i Sverige och internationellt. Den skatt på flygresor som införs i Sverige från 1 april 2018 och 

liknande skatt som andra länder har infört är ett exempel på det och möjligen bara ett första steg (SOU 

2016:83). Inom vägtransportområdet har bl.a. utredningen Fossilfrihet på väg och Trafikverket bedömt 

att det inte räcker med tekniska åtgärder utan att trafikarbetet för vägtrafiken behöver begränsas för att 

man ska kunna nå uppsatta klimatmål (SOU 2013:83, Trafikverket 2016).  

4.1.1. Förändrad brandrisk 

Den ökande temperaturen medför ökad avdunstning som leder till ökad torka och därmed även ökad 

brandrisk. Risken för bränder väntas öka både genom en förlängd brandrisksäsong och genom att 

frekvensen av högriskperioder ökar (Sjökvist et al., 2013). Generellt gäller enligt de beräkningar som 

sammanställs av IPCC (2013) och SMHI:s beräkningar för Sverige att även i framtiden kommer hög 

brandrisk att vara vanligast förekommande i de områden som redan vid nuvarande klimat är mest 

utsatta för brandrisk.  

I Sverige är det framförallt i runt Östersjön som brandrisken ökar mest. Brandrisksäsongens längd 

beräknas i södra Sverige öka med cirka 50 dagar och i norra Sverige med 10–30 dagar. Frekvensen av 

högriskperioder ökar i hela Sverige. Runt Östersjön pekar scenarierna på att högriskperioder kommer 

att förekomma varje år i slutet av seklet. Dessa beräkningar är ett medelvärde som tagits fram med en 

ensemble av sex klimatscenarier (Sjökvist et al., 2013). 

Väg- och järnvägssystemet kan påverkas direkt av bränder. Det finns också ökade risker för ras och 

skred i områden med skogsbrand (Karl et al, 2009). Väg- och järnvägssystemet kan också påverkas 

indirekt genom avstängningar inom ett brandriskområde. Stora bränder kan därför påverka alla 

transporter till och från flygplatser och hamnar. Dessa händelser förekommer redan idag allt oftare i 

USA och antalet fall förväntas öka (Karl et al, 2009). För att bedöma sannolikhet och omfattning för 

detta krävs mer studier om hur svenska bränder kan tänkas påverka framkomligheten.  

                                                      

1 Det är givetvis svårt att förutsäga hur många klimatflyktningar det kan bli fråga om och det finns olika 

uppskattningar men siffror på ett par hundra millioner till år 2050 har nämnts (se t.ex. Warner, K. 2011, Climate 

change and induced displacement: Adaptation policy in the context on the UNFCC climate negotiations. 

UNHCR, Legal and protection policy research series.) 
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Skogsbränder i Sverige kan påverka luftfarten men det bedöms inte vara en stor risk enligt de experter 

som medverkade i workshopen2. Vid krissituationer är det dock viktigt att hålla vägar till och från 

flygplatserna öppna eftersom god tillgång till flygplatser kan vara avgörande för att räddningstjänsten 

ska kunna utföra sitt uppdrag. Regionala flygplatser har en oerhört viktig roll för krisberedskap och 

krishantering. Resurser för krisberedskap har minskat i samhället och det är viktigt att se över hur 

detta påverkar regionala flygplatsers förmåga vid en räddningsaktion, inte minst med hänsyn till den 

ökade brandrisk som klimatförändringen förväntas medföra. 

Bränder påverkar också sikten som kan påverka flyget vid start och landning. Detta har observerats 

under de bränder som förekommit i Florida och Kalifornien under de senaste åren. Sannolikheten för 

sådana händelser kommer att öka (Karl et al, 2009). 

4.2. Förändringar i havet 

Den globala havsnivåhöjningen kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt till följd av 

landhöjningen. Enligt en sammanställning av SMHI (Bergström, 2012) kommer nettoeffekten av havs- 

respektive landhöjningen att variera längs den svenska kusten. I södra halvan av Sverige kan 

havsnivån vid slutet av århundradet i jämförelse med i början av århundradet ha ökat med upp till 1 m. 

I Stockholm bedöms höjningen vid slutet av århundrandet endast bli 0,5 m, och norr om Gävle 

kommer den att vara mindre än 0,1 m (Bergström, 2012). 

SMHI har beräknat hur temperaturen i Östersjön kan förväntas ändras baserat på den kunskap som 

finns tillgänglig idag (SMHI, 2017j). Enligt RCP 8.5 kommer ytvattentemperaturen i Östersjön i 

genomsnitt att öka 1–3 °C till 2050 (i genomsnitt 2 °C) jämfört med referensperioden 1970–1999 

vilket framgår av Figur 14. Motsvarande förändring 2100 är 2–5 °C med ett genomsnitt på cirka 3 °C 

(SMHI, 2017j).  

För RCP 2.6 är den genomsnittliga temperaturförändringen cirka 1 °C runt 2050, för att därefter 

förväntas vara relativt oförändrad fram till slutet av århundradet.  

För RCP 4.5 är den beräknade genomsnittliga förändringen fram till 2050 cirka 1,5 °C, men det kan bli 

både något kallare än idag och upp till 3 °C varmare. Vid slutet av århundradet bedöms den 

genomsnittliga temperaturökningen bli cirka 2 °C, men resultatet skiljer sig inom ensemblen från nästa 

oförändrat jämfört med referensperioden upp till cirka 4 °C (SMHI, 2017j). 

Temperaturökningen i havet påverkar bland annat havets fauna, flora, salinitet och havsströmmarna. 

Detta kan ge direkta effekter på sjöfarten men också indirekta genom ändrad turism och ändrat 

transport- och resmönster. I vilken omfattning detta sker beror bland annat på hur stor 

temperaturökningen blir. 

                                                      

2 En workshop om möjliga effekter och åtgärder som hölls med representanter från relevanta aktörer inom 

svensk sjö- och luftfart (Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Svensk Sjöfart, Svenska Flygbranschen och 

Transportstyrelsen) den 19 december 2017. 
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Figur 14. Figuren visar förändring i Östersjöns ytvattentemperatur (°C) jämfört med perioden 1970–

1999 för RCP 8.5. Ensemblestatistik för hela årets data visas tillsammans med observationer för 

perioden 1984–2010. Det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta beräknade 

värdet för RCP 8.5 (figur från SMHI, 2017j). 

4.2.1. Förändringar i salinitet 

Det är mycket troligt att de genomsnittliga geografiska skillnaderna i salthalten i havet har ökat sedan 

1950-talet. På vissa ställen dominerar avdunstningen framför nederbörden och där har salthalten 

sannolikt ökat. Medan salthalten i tropiska och polära regioner som domineras av ytvatten med låg 

salthalt, , har minskat. Dessa trender kommer sannolikt att kvarstå och öka under de närmaste 

decennierna (Stocker et al., 2013). Det är troligt att detta kommer att påverka havscirkulationen så att 

det kan bli en viss nedgång i AMOC. Graden och omfattningen av försvagningen är mycket osäker 

och det kan också komma årtionden då denna cirkulation ökar (Stocker et al., 2013).  

Relativt stora förändringar i salthalt kan förväntas i Östersjön. Enligt SMHI:s beräkningar kan en 

minskning i salthalt motsvarande 1 promille förväntas runt 2050, och knappt 2 promille runt 2100, i 

genomsnitt för RCP 8.5 jämfört med perioden 1970–1999. Störst förändring väntas i de mest nordliga 

delarna samt de östra vikarna. För RCP 2.6 är motsvarande förändring 0,5 promille 2050 och 

resterande del av århundradet. För RCP 4.5 är förändringen knappt respektive drygt 1 promille för 

2050 respektive 2100 (SMHI, 2017k). Den minskade saliniteten i Östersjön leder till att det blir 

minskad påväxt på båtbotten vilket i sin tur minskar behovet av biocider. 

Den förändrade saliniteten i Östersjön kommer att påverka fauna och flora som kan ge sekundära 

effekter, till exempel genom att påverka turismen i området.  

4.2.2. Försurning av havet 

De atmosfäriska koncentrationerna av koldioxid, metan och dikväveoxid har ökat till nivåer utan 

motstycke under åtminstone de senaste 800 000 åren (Stocker et al., 2013). Koldioxid 

koncentrationerna har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid framförallt till följd av utsläpp från 

fossila bränslen. Havet har absorberat cirka 30 procent av de mänskligt orsakade koldioxidutsläppen. 
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Detta har lett till att havet har försurats (. Redan idag har man, med hög bedömd sannolikhet, sett att 

pH minskat med 0,1 enheter sedan förindustriell tid. Denna försurning kommer att fortgå. För RCP 8.5 

beräknas pH-värdet minska med mellan 0,30 till 0,32 pH-enheter till slutet av århundradet (Figur 15). 

För RCP 2.6.och RCP 4.5 är motsvarande beräknade förändringar 0,06 till 0,07 respektive 0,14 till 

0,15 pH-enheter (Stocker et al., 2013). Denna förändring kommer att påverka förutsättningarna för 

fauna och flora i haven.  

 

Figur 15. Globalt genomsnittligt pH-värde i havsytan (figur från Stocker et al., 2013). 

4.3. Minskad isutbredning 

Minskad isutbredning kommer att betyda ett förändrat behov av isbrytningsåtgärder och/eller längre 

fraktsäsong. Det kommer att innebära ökade godstransporter i Arktis på grund av öppna passager.  

För Östersjön kan det trots den minskade isutbredningen, och den förändrade temperaturen, innebära 

att det krävs mer isbrytarinsatser på grund av att isen förändras (typ av is och annan form på 

isutbredningen). Sjöfartsverket har sagt att under de kommande 60 åren kommer det sannolikt att 

behövas samma isbrytarkraft som idag men man har inte t bedömt behoven efter det (Sofi Holmin-

Fridell, personlig kommunikation, 2018-01-22).  

Färre kalla dagar kommer att innebära mindre isbildning på fartyg, riggar och i hamnarna. Det 

kommer också att betyda färre tillfällen med isdimma (Copernicus, 2017, EPA, 2016, Karl et al., 

2009).  

Flygplatser kommer få minskade behov av avisning och även av användning av salt och kemikalier för 

väg- och andra markanläggningar (EPA, 2016, Karl et al., 2009). Minskad isutbredning kommer också 

att medföra ökade möjligheter för utvinning av råvaror från områden som idag är täckta av is (Karls et 

al., 2009).  

I norra Sverige kommer sannolikt behovet av avisning av flygplan att öka liksom behovet av 

halkbekämpning av rullbanor och uppställningsplattor till följd av fler nollgenomgångar vilket ökar 

risken för att det uppkommer is och halka. Sannolikt kommer rullbanor att skadas mer där 

temperaturen pendlar mer runt noll-strecket. Dels blir det en annan friktion, dels kan det uppstå 

tjälskador.  

Man kan behöva förlänga banor på vissa flygplatser om bärkraften blir sämre. Då krävs längre 

rullbanor för att flygplanen ska orka lyfta.  

I södra Sverige blir nollgenomgångarna färre vilket gör att avisning med mera inte kommer att 

behövas i samma utsträckning som i dag. 
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4.4. Ökad översvämningsrisk 

4.4.1. Ökad havsnivå 

Den höjda havsnivån kommer att leda till ökad risk för översvämningar och ökad erosionsrisk längs 

kusterna. Översvämningar till följd av kortvariga höga vattennivåer sker redan idag återkommande på 

flera ställen i världen. En av de mest kända händelserna som orsakat en översvämning är orkanen 

Katrina, som också var en av de mest destruktiva och dyra naturkatastroferna i USA:s historia. Den 

kostade mer än 1 800 människoliv och orsakade skador som uppskattats till $134 000 000 000 (Karl et 

al., 2009). Orkanen påverkade också transportsystemen genom att viktiga motorvägar och 

järnvägsbroar skadades kraftigt eller förstördes. Detta krävde omdirigering av trafik och ökade 

påfrestningar på de alternativa väg- och järnvägssträckorna vilket medförde långa åtgärdsarbeten och 

stora kostnader. Olje-och gasledningsnätet stängdes av till följd av elavbrott vilket förorsakade brist på 

naturgas och petroleumprodukter. Kostnaderna för infrastrukturen har uppskattats till upp till 

$18 000 000 000. Aktiva åtgärder i kombination med tillfälligheter bidrog till att det inte blev ännu 

större, eller mer långvariga, konsekvenser för godsflöden på nationell nivå, vilket hade inneburit att 

effekterna av orkanen Katrina kunde ha varit ännu värre (Karl et al., 2009)  

Effekterna av en översvämning beror på vattenståndet och vågenergin samt flödet (se t.ex. Andersson-

Sköld och Davidsson, 2016). Vattenståndet i havet beror framförallt på lufttrycket samt 

vindförhållanden som även påverkar vågenergin. Det finns inte några beräkningar som visar på större 

förändringar i frekvens eller variation i vattenståndets amplitud i framtiden i förhållande till idag 

(Stocker et al., 2013). Ett rimligt antagande är därför att återkomsttiden för lågtryckssituationer och 

vindförhållanden som orsakar höga vågor och förhöjda vattennivåer i kustnära områden också kvarstår 

i framtiden. Det vill säga att den variabilitet i vattenståndet som råder idag kan antas vara liknande 

även i framtiden. Översvämningar kommer dock att ske oftare och i större omfattning till följd av 

havsnivåökningen. Även områden som inte översvämmas idag kan göra det i framtiden till följd av 

havsnivåökningen (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016, Karl et al., 2009).  

Elsystemen kan påverkas av kraftig och/eller långvarig nederbörd så att det blir elavbrott, till exempel 

om transformatorskåp översvämmas, och VA-anläggningar kan behöva stängas till följd av såväl 

elavbrottet som av stora vattenmängder och översvämningar i sig. Detta kan påverka verksamheten 

och funktionen hos såväl hamnar som flygplatser. Elsystemen behöver skyddas och VA- och 

vattenbehandlingsanläggningarnas kapacitet kan behöva utökas.  

Gods kan påverkas. För att minska risken för översvämning kan kajer behöva höjas, till exempel 

skyddas genom en mur eller på andra sätt anpassas till de högre vattennivåerna. Halmstad redan idag 

vidtagit åtgärder för att minska skador på bilar och annat gods som kan påverkas av översvämningar.  

Hamnområdet kan också behöva anpassas och skyddas för att inte transporter och andra aktiviteter 

inom samt till och från hamnområdet ska påverkas av den högre havsnivån och dess följdverkningar. 

Segelfria höjder till luftelement såsom skyltar och broar kommer att minska. Till exempel kommer 

inte en del fartyg som idag trafikerar Göta älv att komma in under Älvsborgsbron vid högre havsnivå 

än i idag i kombination med höga vattenstånd. 

Kustnära flygplatser kan behöva anpassas, skyddas eller flyttas för att kunna upprätthålla sina 

verksamheter när havsnivån höjs (Copernicus, 2017, Karl et al., 2009).  

4.4.2. Nederbördsförändringar 

Redan idag sker översvämningar orsakade av långvarig eller kraftig nederbörd. Det har under senare år 

allt oftare rapporterats om översvämningar av vägar och tunnlar, och att broar, vägar och vägbankar 

spolats bort, eller riskerat att spolas bort. Översvämningar och höga vattenflöden kan medföra att 

viktiga försörjningsfunktioner såsom elstolpar och nätstationer raseras eller medföra en ökad 
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belastning på dammar eller skyddsvallar som i sin tur kan medföra att dessa kan skadas och även 

brista. Höga vattenflöden och översvämning innebär också ökad risk för skred och erosion. Sådana 

händelser kan påverka framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och redan idag har det i 

Sverige förekommit tillfällen då man tvingats stänga av vägar och järnväg under lägre tid.  

Fler och kraftigare skyfall, liksom den ökade nederbörden som förväntas i stora delar av Sverige, 

kommer att påverka såväl framkomlighet till och från flygplatser och hamnar som annan verksamhet 

som berör flyg och sjöfart liksom anläggningarna i sig (Andersson-Sköld och Davidsson, 2016,). 

Ökad nederbörd i form av skyfall och hagel innebär en säkerhetsrisk för luftfarten. Även vid flyg-

platser kan hög vattenavrinning, som överstiger kapaciteten för insamlings- och avloppssystem, orsaka 

översvämningar och VA-anläggningar kan behöva stängas. VA- och vattenbehandlingsanläggningars 

kapacitet kan behöva ökas, vilket kan medföra betydande kostnader inte minst för terminaler med stora 

ogenomträngliga ytor.  

Ökade förseningar och inställda flygningar kan förväntas på grund av häftiga skyfall. Kraftiga skyfall 

kommer att påverka flygplatsers infrastruktur genom att det till exempel kan uppstå översvämnings-

skador på banor och annan infrastruktur som kan ha betydelse för anläggningsunderhåll, säkerhet och 

nödutrymning. Höga vattenflöden kan orsaka slamströmmar och kraftig avrinning kan även orsaka 

ansamlingar av silt och skräp som kan påverka framkomligheten i kanaler och andra vattendrag. Detta 

kräver muddringsinsatser eller andra åtgärder för att kunna upprätthålla framkomligheten. 

Anpassningsåtgärder och planering bör vidtas för att minska sårbarheten (Copernicus, 2017, Karl et 

al., 2009).  

Ökad andel åskoväder innebär en säkerhetsrisk för luftfarten. Det kan uppstå stora förseningar då man 

måste flyga runt större oväderssystem. 

Elförsörjningen kan skadas. Detta kan medföra att hamnars och flygplatsers aktiviteter och 

verksamheter kan tvingas att avbrytas.  

Flyg och sjöfart kan också påverkas av att åtgärder vidtas för att skydda andra verksamheter. Till 

exempels har man på vissa ställen byggt barriärer såsom Thames Barriär i London, som är 20 meter 

hög och 520 meter lång, för att skydda bebyggelse och infrastruktur från översvämning. Vid högvatten 

stängs den vilket hindrar genomfart för sjöfart. Det finns även planer på liknande barriär för att skydda 

Göteborg vilket kan komma påverka sjöfarten negativt längs Göta älv (Göteborgs stad, 2016). 

4.5. Stormar och kraftiga vindar 

Enligt den sammanställning som gjorts av Karl et al. (2009) påverkas sjöfarten av kraftiga stormar och 

orkaner på olika sätt. Vid sådana tillfällen måste sjöfart till exempel avledas från orkanområdet. Stora 

skador kan uppträda på offshoreborrplatser och kustnära pumpanläggningar och aktiviteten på sådana 

anläggningar är i allmänhet avstängda vid kraftiga stormar (Karl et al., 2009). Raffinaderier och 

rörledningar är också sårbara för skador och störningar som kan uppstå på grund av de kraftiga 

vindarna och stormfloder i samband med orkaner och andra tropiska stormar. Pråmar och andra 

mindre fartyg som inte kan ta sig till säkra hamnar kan komma att förstöras eller skadas allvarligt. 

Vågor och stormfloder kan skada hamnar infrastruktur såsom kranar, bryggor och andra terminaler.  

För områden där orkaner förväntas förekomma mer frekvent kan man även förvänta fler avbrott i 

flygtrafiken och inklusive problem med flygplatsanslutningar. Det kommer sannolikt att bli fler skador 

på flygplatsanläggningar inklusive terminaler, navigationsutrustning, perimeterstängsel och 

skyltningar (Karl et al., 2009).  

Förändrade vindar kommer att påverka den svensk och internationell luftfart, om stora vindsystem på 

hög höjd förändras så kan det leda till att start- och landningstider på olika flygplatser kan sättas ur 

spel vilket inte är bra för kapaciteten i luftrummet. Vid ökad sidvind är det svårt att starta och landa. 

Det är känsligt hur rullbanorna ligger orienterade i förhållande till förhärskande vindriktning. 
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5. Åtgärder som framkom vid workshop 

Vid den workshop som hölls med aktörer från svensk sjö- och luftfart, där Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket, Svensk Sjöfart, Svenska Flygbranschen och Transportstyrelsen medverkade framkom 

ett flertal förslag på åtgärder för att undvika eller begränsa effekterna för svens luft- och sjöfart av 

klimatförändringen. Dessa redovisas nedan. 

5.1. Sjöfart 

Förhöjd havsnivå kräver att sjökort uppdateras. Detta krävs dels med avseende på minskat djup, dels 

minskad höjd till broar och andra föremål i höjdled. Detta kommer att innebära en kostnad. 

Isbrytningsbehovet har utvärderats för de kommande 60 åren och den totala mängden maskinkraft 

bedöms förbli oförändrad under denna tidsperiod. Isbrytningsbehovet i ett längre perspektiv behöver 

utvärderas.  

För att säkerställa sjöfarten i Göta älv, behöver risker för erosion och skred minimeras. Detta kan 

kräva kostsamma investeringar. 

Vattendomen för Värnen behöver anpassas för att klara en framtida satsning på inlandssjöfarten även 

med hänsyn till klimatförändringarna, dvs så att vattenståndet inte blir för lågt under varma torra 

perioder. 

Hur sjöfarten påverkas av skyddsvallar och skyddsbarriärer bör utvärderas. Till exempel kan barriärer 

i Göta älv, uppströms och nedströms Göteborg, eventuellt komma att byggas för att förhindra 

översvämningar i centrala delar av Göteborg. Dessa kommer, i perioder då de är stängda, medföra 

hinder för sjöfarten genom Göteborg. Detsamma gäller motsvarande anläggningar i andra farleder.  

Fartyg kan komma att utvecklas för att dra nytta av vindar och eventuellt förändrade vindsystem.   

5.2. Luftfart 

För att säkerställa luftfarten vore det värdefullt med bättre och säkrare prognoser från SMHI. 

Dessutom behövs en kontinuerlig uppföljning av hur klimatförändringen påverkar förhärskande 

vindriktning och vindstyrka både vid marknivå och på högre höjd. En fråga som framkom vid 

workshopen är om detta kräver en statlig uppföljning.  

Längre banor på några strategiska flygplatser kan behöva byggas.  I framtiden kommer sannolikt 

mindre och lättare flygplan användas än idag. Det kommer att behövas mindre flygplan som har 

kapacitet att flyga längre sträckor. Jumbojet och andra stora flygplan kommer sannolikt inte användas 

i samma stora utsträckning i framtiden. Hur detta påverkar branschen och hur en sådan utveckling bör 

ske samt med vilken tidshorisont behöver utredas.  

Hela flygsystemet behöver göras mer robust. Det är viktigt att utreda vad som behöver göras i 

framtiden och när, och vilka åtgärder som behöver vidtas redan i dag. Eldrift av flygplan börjar 

nämnas mer och mer. El bedöms dock endast bli aktuellt för att kan driva mindre flygplan och på 

kortare sträckor.  

Det kommer att krävas tätare underhållskontroller av rullbanor och det kommer att krävas ett ökat 

banarbete för att åtgärda skador på rullbanor. På vissa flygplatser medan skadorna på rullbanor på 

andra flygplatser kan komma at minska. Det kommer att krävas tätare underhållskontroller av 

dräneringen av vissa rullbanor. En möjlig åtgärd kan vara en annan typ av beläggning på rullbanorna. 

Det är viktigt att medlemsländerna i EU arbetar tillsammans för gemensamma regler och mål. Helst 

bör givetvis regler och mål vara gemensamma på global nivå. 

Systemen för dagvattenhantering och dränering kan behöva utvecklas eller ändras vid flygplatser. 
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Flygplatserna böra analysera hur en eventuell ökning av stora fåglar ska hanteras samt vid behov vidta 

åtgärder. Ett första steg är att genomföra en inventering av fåglar kring flygplatser och utreda om det 

har skett/sker en förändring av antalet. Planer för att skrämma och skjuta av fåglar kan behöva tas 

fram. Miljön kring flygplatserna bör utvecklas så att den inte är lockande för fåglar.  

Staten bör se flygplatser som en viktig del av krisberedskapen på ett mer uttalat sätt än idag. Det är 

bland annat viktigt med en väl fungerande infrastruktur till flygplatser för att det ska fungera väl i 

krisberedskapssammanhang. Inhemska operatörer bör av staten prioriteras så att de finns kvar att 

utnyttja vid kriser av olika slag. Vid utpekandet av riksintresse för flyginfrastruktur bör man bedöma 

vilka flygplatser som behövs i krissituationer och göra preciseringar utifrån det. 

Mindre flygplatser har små ekonomiska resurser och behöver ekonomisk hjälp av staten för att kunna 

ta fram handlingsplaner med mera. Under workshopen framkom att man inom luftfartsbranschen anser 

det viktigt att staten tar sitt ansvar för att hjälpa dem med detta. 

5.3. Sjö- och luftfart 

Hamnar och kustnära flygplatser kan behöva skyddas för att möta en framtida havsnivåökning. För 

detta finns olika lösningar såsom markhöjning, skyddsbarriärer eller en kombination båda.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till i samband med riskreducerande åtgärder, nyanläggningar eller 

ombyggnation av byggnader och konstruktioner är deras livslängd. Frågor att beakta är hur länge en 

anläggning ska fungera och vilka klimatrelaterade risker och osäkerheter man därmed bör ta hänsyn 

till redan i planeringsstadiet.  

Hur infrastrukturen som leder till och från hamnar och flygplatser kan hantera ett framtida klimat 

behöver utredas och eventuellt behöver den anpassas för att säkerställa framkomligheten.  

Klimatförändringar kommer att kräva mer samverkan mellan myndigheter och departement i fler 

frågor än i dag och även en ökad kommunikation.   

Åtgärder kan behövas göras redan nu i förebyggande syfte så att färre kostsamma och akuta åtgärder 

behöver vidtas när behoven blir mer akuta än idag. 



VTI rapport 960  39 

6.  Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Klimatförändringarna medför flera negativa, men även vissa positiva, konsekvenser inom samhällets 

sektorer. Den globala klimatförändringen går allt snabbare och temperaturökningen kommer att fortgå 

fram till runt 2050 även om vi vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå de internationella överens-

kommelserna om en maximal genomsnittlig global temperaturökning med 2 °C jämfört med 

förindustriella nivåer. Redan idag ser vi effekter av den globala temperaturökningen. Haven har blivit 

varmare, nederbördsmönstret har ändrats, snötäckets utbredning och Arktis havsis har minskat, 

istäckena på Grönland och många glaciärer smälter. 

Vilken omfattning den framtida klimatförändringen kommer att få är osäker men beror på hur snabbt 

och omfattande vi kan minska utsläppen av växthusgaser och på klimatsystemets respons. För att 

bedöma effekterna av olika utsläppscenarier görs modellsimuleringar. Det råder emellertid stora 

osäkerheter såväl om hur de antropogena utsläppen kommer att förändras som utsläppens effekter på 

strålningsbalansen och dess inverkan på till exempel temperatur, vind- och nederbördsmönster samt 

hur detta kan komma att påverka samhället och miljön. Vidare måste vi räkna med att icke-linjära 

förlopp, tröskeleffekter och oväntade händelser inträffar. Exempel på sådana händelser är att 

temperaturökningen bidrar till att tundrans permafrost minskar eller upphör vilket kan medföra utsläpp 

av metangas som är en kraftig växthusgas och i sin tur ökar uppvärmningen. Det betyder att 

permafrosten kan minska ytterligare varvid mer metan frigörs osv. Detta är bara ett exempel på 

återkopplingsmekanismer som kan resultera i att klimatförändringen går snabbare och blir betydligt 

större än beräknat. Det går inte ens att utesluta att vi får en klimatförändring som fortsätter av sig själv 

oavsett vad vi gör avseende utsläpp av växthusgaser från mänsklig verksamhet. Det kan också finnas 

mekanismer som vi ännu inte känner. Det finns även effekter som ännu inte är möjliga att simulera 

eller räkna på beroende på bristande kunskap eller beroende på att de är så komplexa att det i princip 

inte är omöjligt att erhålla tillräcklig kunskap.    

Det går till exempel inte att enligt de utsläpps- och strålningsscenarier som idag används dra slutsatser 

om långsiktiga förändringar av den atmosfäriska cirkulationen. Detta beror såväl på för lite 

observationsdata som på begränsad förståelse av systemen. I viss mån kan man dock illustrera 

osäkerheterna i temperaturförändring mellan de olika klimatscenarierna.  

Den globala havsnivåökningen beräknas enligt IPCC inte bli mer än drygt 80 cm detta sekel men 

beräkningarna baseras på flera antaganden och förenklingar. Senare studier visar att havsnivåökningen 

kan bli såväl betydligt högre och gå snabbare. Den kommer hur som helst att fortsätta tusentals år 

framåt och bedöms med utsläpp motsvarande RCP 4.5 leda till mer än tio meter havsytehöjning inom 

2000 år från nu 

Extrema nederbördshändelser förväntas öka och bli mer frekventa och intensiva över de flesta 

landmassorna på mellanlatitud och våta tropiska regioner under innevarande sekel. Monsunområdenas 

utbredning och nederbörd kommer troligen att öka och sannolikt kommer monsunvindarna att 

försvagas.  

Beräkningar tyder på att den globala frekvensen av tropiska cykloner sannolikt antingen kommer att 

minska eller förbli i stort sett oförändrad, medan det är sannolikt att deras maximala vind- och 

nederbörd ökar. De regionala variationerna kommer sannolikt att vara stora. Hur dessa variationer 

kommer att bli kan endast beräknas med en låg bedömd sannolikhet. 

Enligt de beräkningar som gjorts för Sverige kan årsmedeltemperaturen stiga med upp till 8 °C vid 

slutet av detta århundrande. Om vi lyckas begränsa ökning av den globala medeltemperaturen till 2 °C 

kommer den att öka fram till mitten av århundradet för att sedan kvarstå på 2 °C till århundradets slut. 

Störst temperaturökning kan förväntas i de mest nordliga delarna av planeten.   
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De flesta scenarier tyder på en varmare vintertemperatur och därmed en minskad isbildning. Det 

kommer även fortsättningsvis vara en stor mellanårsvariabilitet och det kan även förekomma år med 

en ökad isbildning.  

I Sverige, liksom i Nordamerika och Europa har frekvensen eller intensiteten i de kraftiga nederbörds-

händelserna sannolikt ökat och en fortsatt ökning är att förvänta i stora delar av Sverige. 

Den globala havsnivåhöjningen kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt till följd av 

landhöjningen. Längs de södra kusterna kommer havsnivån att öka medan den längst i norr i stort sett 

kommer att motverkas av den pågående landhöjningen. Temperaturökningen i havet kommer även att 

påverka bland annat havets fauna, flora, salthalt och havsströmmarna. Detta kan ge direkta effekter på 

sjöfarten men också indirekta effekter i form av ändrad turism och ändrat resmönster. 

Temperaturen i Sverige kommer att öka betydligt vilket kommer att medföra ökade kylningsbehov 

men också minskade uppvärmningsbehov vilket medför en ändrad energiförbrukning. Den förhöjda 

lufttemperaturen kommer att påverka flyget direkt, eftersom ökad värme minskar flygplanens 

lyftförmåga. Detta leder till minskad lastkapacitet och vid mycket höga temperaruter kan det leda till 

inställda och försenade flyg.   

Den ökande temperaturen medför även ökad brandrisk. Detta kan leda till minskad sikt vilket 

begränsar start och landning vilket i värsta fall kan medföra att flygplatser kan behöva stänga 

tillfälligt. Det kan också medföra att vägar och järnvägar till flygplatser behöver stängs av under 

branden vilket orsakar förseningar till och från hamnar och flygplatser.  

Minskad isutbredning innebär minskade behov av isbrytningsåtgärder på många ställen i svenska 

vatten och längre fraktsäsong. Sjöfartsverket bedömer att det under de kommande 60 åren kommer 

behövas samma isbrytarkraft som idag men man har inte bedömt behoven efter det.  

Minskad isutbredning kommer också att betyda färre tillfällen med isdimma. Flygplatser kommer få 

minskade behov av avisning och även för användning av salt och kemikalier för väg- och andra 

markanläggningar. 

Sjöfarten är så robust att den inte bedöms påverkas så mycket som andra trafikslag. Detta är en aspekt 

som kan påverka i vilken utsträckning olika trafikslag kommer att användas i framtiden. 

Redan idag sker översvämningar orsakade av höga vattenflöden, till följd av långvarig nederbörd eller 

kraftiga regn och stormar längs kusterna. Det har under senare år allt oftare rapporterats om 

översvämningar av vägar och tunnlar samt att broar, vägar och vägbankar har spolats bort, eller 

riskerat att spolas bort. Översvämningar och höga vattenflöden kan medföra att viktiga 

försörjningsfunktioner, såsom elstolpar och nätstationer, raseras. Översvämningar och höga 

vattenflöden medför en ökad belastning på dammar och skyddskonstruktioner som till exempel 

skyddsvallar, vilket kan medföra att dessa kan skadas eller brista. Höga vattenflöden och 

översvämning innebär också ökad risk för skred, ras och erosion. Sådana händelser kan påverka 

framkomligheten för all trafik på väg och järnväg och det förekommer redan idag tillfällen med långa 

avstängningstider till följd av översvämningar och höga vattenflöden. Översvämningar, höga 

vattenflöden samt ökad erosion, ras och skred förväntas bli allt vanligare vilket kommer att påverka 

framkomlighet till och från flygplatser och hamnar samt annan verksamhet som berör flyg och sjöfart. 

Hamnar och kustnära flygplatser kan behöva anpassas för att kunna upprätthålla sina aktiviteter och 

verksamheter. 

För att hantera de förändringar som förväntas krävs fördjupade bedömningar av vilka konsekvenser 

som kan uppstå, dess omfattning samt när i tiden de förväntas ske. Sådana analyser inklusive 

riskbedömningar bör ligga till grund för handlingsplaner och förslag på åtgärder.  

Vilka åtgärder som ska vidtas, när i tiden och av vem inom flyg- och sjöfartsnäringen är i dagsläget 

svårt att bedöma eller lämna förslag på. På ett övergripande plan kan sägas att man vid långsiktiga 

investeringar även bör ta höjd och beakta det vi vet om kommande klimatförändringar samt även 
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beakta de osäkerheter som råder. Det vill säga att man bör ta hänsyn även till att så kallade värsta 

scenarier inträffar och inte bara de mest sannolika.  

Det finns till exempel stora osäkerheter kring havsnivåökningen. Enligt de scenarier som tagits fram 

till 2100 av IPCC och SMHI kommer den sannolikt att vara mindre än en meter i södra delarna av 

Sverige och ungefär oförändrad längs kusten norr om Gävle. Det finns dock en möjlighet att 

havsytehöjningen blir betydligt större om de marint belägna delarna av inlandsisen på Antarktis 

kollapsar. I de investeringsbeslut som ska tas bör man inför dessa identifiera, och i möjligaste mån 

bedöma, de konsekvenser som kan uppstå med hänsyn taget till såväl vad som kan förväntas om vi 

klarar att begränsa temperaturökningen till högst 2 grader (RPC 2.6), enligt RCP 8.5 och med hänsyn 

till vad det kan innebära om mindre sannolika men betydligt större klimatförändringar och allvarligare 

effekter sker.  

Baserat på detta bör möjliga åtgärder identifieras för de olika scenarierna. Dessa ska därefter beskrivas 

och bedömas. I denna bedömning bör ingå hur lika/olika de olika åtgärderna är, samt hur 

anpassningsbara själva åtgärderna i sig är. Finns det till exempel åtgärder som är positiva att vidta 

oavsett vilket scenario som blir verklighet? Är det mer fördelaktigt att vidta en mindre åtgärd idag och 

säkerställa möjligheten för ytterligare åtgärder i framtiden som kan baseras på säkrare underlag och 

den utveckling som skett fram till dess? Man bör inte avvakta med konsekvensanalyser eller att 

identifiera åtgärdsbehov på kort respektive lång sikt. I stället bör man försöka identifiera och 

genomföra de mest kostnadseffektiva och mest relevanta åtgärderna givet rådande osäkerhet för de 

platser, ändamål och vid den tidpunkt som bedöms lämpligast utifrån den kunskap vi har. 
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Bilaga 1 

Ensemble av klimatmodeller som används av SMHI 

All text nedan är tagen från SMHI (https://www.smhi.se/klimat/framtidens-
klimat/klimatscenarier/haag.html) 

 

En ensemble är en samling klimatscenarier som skiljer sig åt, till exempel med avseende på 
val av klimatmodell eller utsläpps- och strålningsscenario. Ett klimatscenario som ingår i en 
ensemble kallas för en medlem. Ensemblen ger ett mått på resultatens tillförlitlighet.  

Nedan är en sammanställning av de globala klimatmodeller som ingår i ensembleanalysen 
för RCP-scenarier som ligger till grund för de regionala beräkningar som gjorts av SMHI. 

 

 

. 
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