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Due to human influences on the climate an increase in Earth's mean 
temperature is today an accepted conception. With a rising tempera-
ture discussions have started how the climate in an area will change in 
the future. Equally interesting and important is it also to study the 
precipitation in an area. Precipitation is the factor, next to tempera-
ture, that affects most how a climate in an area looks like and feels. 
Since precipitation is connected to evaporation the latter parameter is 
also of interest to study. Climate models describe the physical proces-
ses between the land, sea, lakes and atmosphere and are good tools to 
get information about a future climate. In this report, data from 
Rossby Centre's climate model, rca3, has been used as a basis for the 
results. The purpose is to know how the climate might change until 
the period 2071-2100 in three areas in Sweden. The three areas are 
those surrounding Malmö, Uppsala and Östersund and the parameters 
focusing on are temperature, precipitation and evaporation. To 
concretise the results, a comparison has been made between the three 
areas' future climate and Europe's climate during today's normal 
period 1961-1990. The results suggest that the temperature will rise 
for all three areas with a maxima during wintertime. All areas will be 
wetter since the precipitation will rise except during summertime in 
Malmö and Uppsala where a decrease is seen. The annual difference 
between precipitation and evaporation will remain relatively the same 
except in Östersund where a rise in precipitation is more comprehen-
sive than evaporation. With these changes the future climate in the 
areas surrounding Malmö and Uppsala tend to be like today's climate 
in western and middle Europe, except during summertime where the 
climate tend to be like eastern Europe. The area surrounding Öster-
sund tend to be like the climate southern Sweden has today.   
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Abstract
Due to human influences on the climate an increase in Earth's mean temperature is today

an accepted conception. With a rising temperature discussions have started how the
climate in an area will change in the future. Equally interesting and important is it also to

study the precipitation in an area. Precipitation is the factor, next to temperature, that
affects most how a climate in an area looks like and feels. Since precipitation is connected
to evaporation the latter parameter is also of interest to study. Climate models describe the

physical processes between the land, sea, lakes and atmosphere and are good tools to
get information about a future climate. In this report, data from Rossby Centre's climate
model, rca3, has been used as a basis for the results. The purpose is to know how the
climate might change until the period 2071-2100 in three areas in Sweden. The three

areas are those surrounding Malmö, Uppsala and Östersund and the parameters focusing
on are temperature, precipitation and evaporation. To concretise the results, a comparison

has been made between the three areas' future climate and Europe's climate during
today's normal period 1961-1990. The results suggest that the temperature will rise for all

three areas with a maxima during wintertime. All areas will be wetter since the precipitation
will rise except during summertime in Malmö and Uppsala where a decrease is seen. The
annual difference between precipitation and evaporation will remain relatively the same

except in Östersund where a rise in precipitation is more comprehensive than evaporation.
With these changes the future climate in the areas surrounding Malmö and Uppsala tend
to be like today's climate in western and middle Europe, except during summertime where
the climate tend to be like eastern Europe. The area surrounding Östersund tend to be like

the climate southern Sweden has today.   





Sammanfattning
Att medeltemperaturen på jorden ökar på grund av mänsklig påverkan är idag en

vedertagen uppfattning. I och med temperaturökningen diskuteras det hur klimatet på en
plats kan komma att förändras då temperaturen blir varmare. Lika intressant och minst lika

viktigt är det även att studera hur nederbörden förändras över ett område. Nederbörd är
efter temperatur även den faktorn som mest påverkar hur ett klimat på en plats ser ut och

upplevs. Då nederbörd är kopplat till avdunstningen är den senare parametern även
intressant att studera. För att ta reda på framtidens klimatet används klimatmodeller som

beskriver de fysikaliska processerna mellan land, sjöar, hav, havsis och atmosfär. I den här
rapporten används data från Rossby Centres klimatmodell, rca3. Syftet är att få reda på

hur klimatet kan komma att förändras fram till perioden 2071-2100 på tre platser i Sverige.
De tre platserna är Malmöområdet, Uppsalaområdet samt Östersundsområdet och de

undersökta parametrarna är temperatur, nederbörd och avdunstning. För att konkretisera
resultatet har platsernas framtida klimat jämförts med Europas klimat under nuvarande

normalperiod 1961-1990. Resultaten visar att temperaturen ökar för alla områden och är
mest omfattande under vintern. Alla områden kommer att bli blötare då mer nederbörd

kommer att falla, förutom under somrarna i Malmö- och Uppsalaområdet där nederbörden
minskar. Årsdifferensen mellan nederbörd och avdunstning kommer att förhålla sig relativt

lika förutom i Östersundsområdet där differensen ökar mot det blötare hållet då
nederbörden ökar mer omfattande än avdunstningen. I och med förändringarna tenderar

Malmö- och Uppsalaområdet att likna ett klimat likt de västra och mellersta delarna av
Europa förutom under sommaren då det liknar klimatet likt östra Europa.

Östersundsområdet kommer för samtliga årstider att likna det som södra Sverige har idag.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Att medeltemperaturen på jorden ökar är numera en vedertagen uppfattning. Enligt en 
klimatrapport (2007) av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beräknas 
jordens medeltemperatur att öka mellan 1,8-4,0 °C fram till år 2100 på grund av mänsklig 
påverkan. Sedan 1900-talets början har temperaturen globalt beräknats öka med drygt
0,7 °C och för Sveriges del har alla år, förutom 1996 och 2010, sedan 1988 varit varmare 
eller mycket varmare än normalperioden 1961-1990 (SMHIa, 2013). Sett till temperatur 
medför en ökning många positiva aspekter för Sveriges del, till exempel att 
odlingssäsongen blir längre. Lika viktigt för klimatet är dock hur det påverkas av nederbörd
och på så vis även avdunstning. Ur samma rapport av IPCC visar det sig att torra platser 
kommer att bli torrare i framtiden medan platser rikligt med nederbörd kommer att få mer. I
Sverige har statistik från Sveriges hydrologiska och meteorologiska institut (SMHI) påvisat 
att nederbördsmängden har ökat, om än inte lika tydligt som temperaturen. Anledningen är
att nederbörd är svårare att bestämma än temperatur då fler felkällor spelar in. Teoretiskt 
sett är det dock inte omöjligt att en förhöjd temperatur leder till ett nederbördsrikare klimat. 
Varmare luft kan nämligen innehålla fler vattenmolekyler än kall luft (Ackerman & Knox, 
2007). Atmosfären är dock mycket mer komplicerad än så och klimatet på en plats beror 
på många faktorer. Dels på vilken sida av berget området ligger, vädrets naturliga variation
eller hur luftmassor tenderar att röra sig. Nederbörd är ändå efter temperatur det som 
främst kännetecknar hur klimatet ser ut på en plats. Områden som har liknande 
temperatur men olika nederbördsmängder kommer att få olika klimat (Rohli & Vega, 2008).
Det är också temperatur och nederbörd som är faktorerna som främst beskriver hur 
klimatet på en plats upplevs. Då utbytet av vattenmolekyler mellan land, hav och atmosfär 
bland annat sker genom nederbörd och avdunstning är den senare parametern också 
viktig att studera för att få reda på klimatets förändring (Hendriks, 2010).

Framtidens klimat simuleras av klimatmodeller som utgår från olika utsläppsscenarier 
som IPCC (2000) har satt upp som visar hur den ekonomiska tillväxten samt folkmängden 
under det närmaste århundradet kan komma att se ut. Utifrån scenarierna har sedan 
komplexa beräkningar utförts som ska ge en bild av hur atmosfärens processer påverkas. 
I den här rapporten läggs fokus på Sverige och Europa och scenariedata från Rossby 
Centres klimatmodell, rca3, har använts som underlag.

1.2. Syfte

Huvudsyftet med den här rapporten är att se hur klimatet på tre områden i Sverige kan 
förändras fram till 2071-2100 med avseende på temperatur, nederbörd och avdunstning. 
De tre områdena är Malmöområdet, Uppsalaområdet respektive Östersundsområdet. För 
att konkretisera resultatet har det framtida klimatet hos de tre områdena jämförts med 
klimatet i Europa under perioden 1961-1990. Genom analys har eventuella kopplingar 
dragits huruvida Sveriges klimatutveckling kommer att likna något av Europas nuvarande 
klimat. Analysen är även tänkt att ge en uppfattning om vilka svårigheter som uppkommer 
för att bestämma ett framtida klimatet när både temperatur och nederbörd beaktas.

Rapporten är också tänkt att ge en inblick i komplexiteten med klimatmodeller och 
svårigheterna med att simulera ett framtida klimat. 
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2. Teori

2.1. Beskrivning av klimatmodeller

Klimatmodeller är idag det främsta verktyget för att simulera hur ett framtida klimat 
långsiktigt kommer att utvecklas. Metoden för klimatsimuleringar liknar i många fall de som
används för att göra väderprognoser. Den största skillnaden är dock att en 
klimatsimulering ger ett samlat medelvärde för exempelvis hur mycket nederbörd ett 
område tenderar att få under en säsong eller månad. Det går inte att förutse hur vädret på 
en plats en viss tid i framtiden kommer att bli. Klimatmodellerna drivs av vilka randvillkor 
som ges och olika modeller ger därför olika resultat (SMHIb, 2009). Nedan följer 
beskrivningar av vad en klimatmodell är och vilka randvillkor den kan ges.

2.1.1. Globala och regionala klimatmodeller

Klimatmodeller beskriver de fysikaliska processerna som sker mellan land, sjöar, hav, 
havsis och atmosfär. Modellerna är uppbyggda av differentiella ekvationssystem som 
beskriver vind, strålning, luftfuktighet, markegenskaper med mera. Ekvationerna är 
komplexa och kräver mycket datakapacitet för att beräkna. Modellerna delar upp jorden i 
ett tredimensionellt rutnät, en dimension som sträcker sig i höjdnivå medan de två övriga 
täcker jordens yta (SMHIb, 2009).

Idag används globala och regionala klimatmodeller för att beskriva hur klimatet har varit 
under en tidsperiod bakåt i tiden och simulerar sedan hur klimatet kommer att kunna 
utvecklas i framtiden. De globala modellerna täcker hela jorden och ger ett helhetsintryck 
för klimatutvecklingen. På grund av de komplexa beräkningarna måste rutorna i nätet bli 
grovt uppdelade med en upplösning mellan 200-300 km. Det leder till att många av de 
topografiska kontrasterna försvinner i beräkningarna. Ett bra exempel är vid kusterna eller 
längs bergkedjor med kraftig varierande höjdnivå. I de globala modellerna kommer sådana
områden täcka en ruta och de topografiska skillnaderna i regionen kommer att försvinna. 
Det har visat sig att i och med den grova upplösningen försvinner delvis förmågan att 
bland annat simulera hur nederbörd och extrema väderutvecklingar kommer att utvecklas. 
(SMHIb, 2009; Samulesson et al., 2010).

För att förbättra upplösningen, se figur 1, och få en större noggrannhet används istället 
regionala klimatmodeller där ett specifikt område studeras, till exempel Europa. Eftersom 
ett regionalt område påverkas av de globala atmosfärsprocesserna måste beräkningar 
från globala modeller användas som randvillkor. Beräkningarna beror även på vilket 
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Bildkälla: SMHI

Figur 1. Skillnaden i rutnätets upplösning mellan en global (t.v.) och
regional (t.h.) klimatmodell.



utsläppsscenario som beaktas (se avsnitt 2.1.2.). Olika klimatmodeller kan på så vis ge 
olika resultatet. Genom att köra flera simuleringar med olika randvillkor och jämföra 
resultatet med andra modeller går det att validera modellens trovärdighet. Att jämföra 
modellens simulering med en återanalys av väderdata (se avsnitt 2.1.3.) är också ett 
effektivt sätt att validera modellen (SMHIc, 2009). 

2.1.2. Utsläppsscenarier

IPCC har studerat hur den ekonomiska och samhälleliga tillväxten kan komma att 
utvecklas under det kommande århundradet. Sex olika scenarier, A1F1, A1T, A1B, A2, B1, 
B2, är relevanta enligt deras rapport, Special Report: Emission Scenarios (2000). I figur 2 
visas hur mycket växthusgaser respektive scenario beräknas att släppa ut. 

A1 innebär en stark tillväxt i den globala ekonomin och folkmängd. Folkmängden 
förespås att toppas i mitten av århundradet med runt 8,7 miljarder för att sedan minska till 
cirka 7,0 miljarder år 2100. Scenariot delas i sin tur upp i tre underliggande grupper 
beroende på hur energiutvecklingen kommer att ske. A1F1 beskriver en fortsatt intensiv 
användning av fossila bränslen, A1T en framtid där förnyelsebara energikällor används 
och A1B där en balans mellan de två energikällorna har uppstått.

I A2 blir det en heterogen värld där den ekonomiska tillväxten sker på regional nivå och 
är svagare än den i A1. Folkmängden ökar stabilt under hela århundradet med cirka 11,3 
miljarder år 2050 och 15,1 miljarder 2100. 
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Figur 2. På y-axeln visas de globala utsläppen av växthusgaser 
(mätt i gigaton koldioxid per år) och på x-axeln visas åren fram 
till 2100. Grafen visar hur utsläppen för varje utsläppsscenario 
kommer att utvecklas fram till år 2100. De gråprickade linjerna 
motsvarar vad det maximala respektive minimala 
utssläppscenariet hamnar som har tagits fram efter de sex 
originalen och det gråa området är intervallet som 80 % av de 
senare scenariorna återfinns (IPCCa, 2007). 



I B1 kommer den ekonomiska strukturen att förändras och inriktar sig mot service och 
information. Materialismen minskar och mer materialeffektiva metoder används. 
Folkmängden tros avancera liknande det i A1. 

B2 innebär en framtid där ekonomisk och samhällelig hållbarhet sker på lokal nivå. 
Folkmängden ökar under hela århundradet men i ett långsammare tempo än i A2. År 2050 
beräknas folkmängden vara ungefär 9,3 miljarder och år 2100 cirka 10,4 miljarder. 
Teknologins förändring sker långsammare men är mer varierande än i A1 och B1. I 
scenariot läggs stort fokus på miljöbevarande.

2.1.3. Återanalys

Alla numeriska prognosmodeller som används för att förutsäga hur ett systems tillstånd 
kommer att utvecklas framåt i tiden kräver startvillkor. Ett startvillkor består av så kallade 
dataassimileringar som är en kombination mellan samlade observationer och 
datorsimulerade värden. Inom meteorologin sker observationerna av bland annat satelliter,
radiosonder och in-situ-instrument. Eftersom observationsanalyser inte är jämnt fördelade 
över områden eller att instrumenten kan skilja sig i mätnoggrannhet skapas osäkerheter 
vid jämförelse mellan dem. Även datorsimulerade värden ger osäkerheter. Genom att 
kombinera observerad väderdata med beräkningar för observationstillfället minskas 
mätosäkerheten för hur parametrarna förhåller sig över ett område. Dataassimileringar 
möjliggör även att få information över områden som saknar observationer (SMHId, 2008).

Eftersom tillståndet i atmosfären hela tiden förändras måste nya kombinationer mellan 
observationer och datorsimulerade värden utföras. Genom sekvenser av analytiska steg, 
där varje steg vanligtvis pågår runt 6h, kan omfattande dataassimileringar sättas ihop till 
en så kallad återanalys. ERA-40 är ett exempel på en omfattande återanalys där 
meteorologiska observationer och datorsimulerade värden är sammanställda. 
Återanalysen i ERA-40 pågår från september 1957 till augusti 2002 och är sammanställd 
av ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) tillsammans med 
flera samarbetspartner (Uppala et al., 2005). 

En återanalys, och särskilt ERA-40, anses vara ett bra verktyg för att beskriva hur 
klimatet och atmosfärens processer har sett ut. Många klimatmodeller använder därför 
ERA-40 som referens för att studera hur resultatet från klimatmodellens simulering 
stämmer överens med verkligheten och på så vis validera dess trovärdighet (Samuelsson 
et al., 2010).

2.2. Klimatet

Klimatet på en plats beskrivs av meteorologiska faktorer såsom temperatur, nederbörd, 
moln, vind och tryck med mera. Gemensamt för alla faktorer är att de beror på strålningen.
Den inkommande strålningen från solen värmer upp markytan och sätter luftens molekyler 
i rörelse. Uppvärmningen skapar fluktuationer i luften som skapar vertikala och horisontala
vindar. Strålningen sätter luft- och vattenmolekylerna i sjöar, hav och mark i rörelse som 
värms upp och avdunstas till atmosfären. Den varma luftmassan innehållande fukt stiger 
från marknivå och kyls ned. Vattendropparna avdunstar och moln bildas. Blir 
vattendropparna tillräckligt tunga kommer de att falla ned och nederbörd är ett faktum. Allt 
hänger ihop men av de nämnda faktorerna är det framför allt temperatur och nederbörd 
som kännetecknar klimatet på en plats. Nederbörd hänger i sin tur ihop med 
avdunstningen (Ackerman, 2008). Nedan förklaras varför.
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2.2.1. Jordens atmosfär

Solen är den primära energikällan till jorden och sänder ut elektromagnetisk strålning. Den
inkommande strålningen från solen ligger på relativt korta våglängder varför 
solinstrålningen även kallas för kortvågig strålning. Inom spektrumet för den kortvågiga 
strålningen finns ultraviolett (UV), synligt och nära infrarött (IR) ljus. När den kortvågiga 
strålningen inträder i jordens atmosfär kommer den antingen absorberas, reflekteras eller 
transmitteras. Anledningen beror på att atmosfären består av olika gaser, alla känsliga för 
ett visst våglängdsområde. Medan UV-strålningen absorberas av ozonet i atmosfären 
passerar mycket av det synliga och nära-infraröda ljuset obehindrat ned till jordytan. Där 
absorberas mycket av solinstrålningens energi och omvandlas till värme. På så vis värms 
mark- och havsytan upp. Så småningom kommer jordytan att få ett energiöverskott som 
den avger i form av infraröd strålning (värme). Den utskickade strålningen ligger på relativt
långa våglängder varför mark- och havsytans utskickade strålning kallas för långvågig 
strålning. På så vis skiljs solens inkommande (kortvågiga) strålning åt mot jordens 
utskickade (långvågiga) strålning. Växthusgaserna i atmosfären är känsliga för våglängder
inom området som den långvågiga strålningen finns och mycket av jordens utskickade 
strålning absorberas och sprids åt alla håll. En del av den långvågiga strålningen sprids på
så vis tillbaka ned mot jordytan och det undre skiktet i atmosfären. Tack vare det stannar 
mer värme kvar i jordens atmosfär och behålls uppvärmd även under nattetid då ingen 
solinstrålningen sker. Fenomenet kallas växthuseffekten och är en förutsättning för liv på 
jorden. Utan processen skulle jordens medeltemperatur ligga på -18 °C och inte +15 °C 
som den är idag (Ackerman & Knox, 2007). Figur 3 visar hur processen ser ut. 
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Figur 3. Växthusgaserna i atmosfären absorberar en stor del av den 
infraröda strålningen från jordytan och bidrar till att temperaturen på jorden är
behaglig. I och med en ökad halt av växthusgaser, framförallt koldioxid och 
vattenånga, i atmosfären bidrar det till att mer värmestrålning stannar kvar 
vilket ger en temperaturökning (Ackerman & Knox, 2007).



2.2.2. Strålningsbalans och temperatur

Temperaturen på en plats beror bland annat på balansen, nettostrålningen, mellan den 
inkommande och utskickade strålningen. Det är anledningen till att klimatet generellt är 
varmare vid ekvatorn och kallare vid polerna eller att sommaren är varmare än vintern. 
Ekv.1 beskriver nettostrålningen mellan den inkommande och utskickade strålningen till 
jorden. 

Rn=S in.(1−a)+ ε Lin.−εσT y
4 (ekv.1)

där  Rn - nettostrålningen [W m-2].
  S in. - absorberade kortvågsstrålning [W m-2].
  Lin. - absorberade långvågsstrålning [W m-2].
   a - ytans albedo.
   ε - emissionskoefficient.
   σ - Stefan Bolzmanns konstant (≈ 5.67•10-8) [W m-2 K-4 ].
  T y - Objektets yttemperatur [K].

Den första termen i ekv.1 beskriver hur mycket av den kortvågiga strålningen som en yta 
absorberar. Olika ytor absorberar och reflekterar strålning i olika omfattning. Hur stor andel
av strålningen en yta reflekterar kallas för albedoeffekten. Ju större albedo desto mer av 
strålningen reflekteras (Ackerman & Knox, 2007). Snö har ett albedo runt 90 % medan 
havsvatten har cirka 6 % (Nationalencyklopedin, 2013). Det betyder att glaciärsmältning 
kommer att bidra till en ökad nettostrålning då mer av solinstrålningen kommer att 
absorberas på samma sätt som att en utbredning av snötäcket kommer att minska 
nettostrålningen då mindre andel av strålningen absorberas (Ackerman & Knox, 2007). 

Den andra termen beskriver hur mycket av den långvågiga strålningen (värme) ytor och
partiklar emitterar. I och med en ökad halt av koldioxid och luftfuktighet (se avsnitt 2.2.3.) i 
atmosfären kommer mer värme att emitteras och bidra till ökad nettostrålning. Samtidigt 
kommer det att med ökad luftfuktighet kunna bli ett mer omfattande molntäcke som hindrar
solinstrålningen och ger ett lägre energiöverskott och nettostrålning (Ackerman & Knox, 
2007).

Den tredje termen bygger på Stefan Bolzmanns förhållande som visar att temperaturen 
hos en kropp påverkar hur mycket strålning den skickar ut. Om temperaturen för en yta 
värms upp dubbelt så mycket kommer den att emittera fyra gånger mer strålning. 
Förhållandet gäller för en svart kropp som emitterar all sin energi, vilket i teorin är omöjligt.
Istället införs en emissionskoefficient som beskriver hur stor del av sin strålning som 
objektet, till exempel markytan och atmosfären på jorden, emitterar. Om temperaturen på 
jorden ökar kommer en större andel av strålningen att emitteras vilket ger en lägre 
nettostrålning (Ackerman & Knox, 2007).

Om nettostrålningen är positiv kommer jorden att inneha ett energiöverskott. Ett sådant 
energiöverskott omvandlas till värme och bidrar till att temperaturen på jorden ökar. 

2.2.3. Nederbörd och avdunstning 

Mark och vatten värms upp snabbare än luften på grund av att de absorberar mycket av 
den inkommande solinstrålningen. Det resulterar i att mark och närliggande luft generellt 
kommer att vara varmare än luften på högre höjd. Givetvis gäller det inte alltid utan 
påverkas av andra processer såsom luftens skiktning och vindar, vilkas beskrivningar inte 
kommer att ges här. När mark och vatten värms upp kommer vattenmolekyler att 
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avdunstas till luften. En del kommer att kondensera tillbaka till flytande form medan resten 
stiger upp i atmosfären. Dock kan atmosfären bara innehålla en viss andel 
vattenmolekyler. När den gränsen är nådd kallas luften för att vara mättad. Då är utbytet 
av vattenmolekyler mellan luft och vatten eller land detsamma (Ackerman & Knox, 2007).

Att mäta ångtrycket i atmosfären är en metod att studera hur mycket vattenmolekyler 
som finns. Gasmolekyler avger nämligen tryck när de kolliderar med objekt (Ackerman & 
Knox, 2007). Hur många vattenmolekyler atmosfären kan innehålla innan den blir mättad 
beskrivs enligt Clausius-Clapeyrons relation som ger sambandet mellan tryck och 
temperatur under en fasövergång. Ekv.2 är en förenkling av formeln och beskriver hur 
luftens mättnadsångtryck beror på lufttemperaturen (Rohli & Vega, 2008).

es=6.11exp[
LvM v

R
(

1
273

−
1
T

)] (ekv.2)

där es  - mättnadsångtryck.
Lv - latent värmeflöde vid förångning för vatten [J kg-1].
M v - molekylär vikt för vattenånga [kg mol-1].
R - allmän gaskonstant [J mol-1 K-1].
T - temperatur [K]. 

I ekv.2 är Mv och R konstanter medan Lv beror på temperaturen men ändras minimalt för 
olika temperaturer och kan ses som konstant för atmosfärens temperaturkontraster. 
Mättnadsångtrycket beror således i princip på temperaturen. Konkret betyder det att 
varmare luft kan innehålla en större andel vattenmolekyler. Det betyder dock inte att varm 
luft alltid har ett högre ångtryck än kall luft. Varm luft kommer däremot alltid ha ett högre 
mättnadsångtryck än kall luft (Ackerman & Knox, 2007).

För att mäta hur stor andel av luften som är mättad används termen relativ fuktighet, 
vilket är luftens ångtryck dividerat med luftens mättnadsångtryck enligt ekv.3. Faktorn 100 
anger att det uttrycks i procent. 

RH=
ea
e s

⋅100 (ekv.3)

där RH - relativa fuktigheten [%].
ea  - luftens ångtryck. 
es  - luftens mättnadsångtryck. 

När den relativa fuktigheten är 100 % kommer kondensation och avdunstning vara 
balanserade. Då ett varmt luftpaket stiger och kyls av kommer mättnadsångtrycket bli 
lägre. Luftpaketet kommer då innehålla fler vattenmolekyler än vad mättnadsångtrycket 
tillåter vilket leder till kondensation och molnbildning. På grund av partiklar i luften kommer 
dock vattenmolekyler att kunna kondensera trots att den relativa fuktigheten är under 
100%. Molnbildning beror således framför allt av luftfuktigheten och andelen luftpartiklar. 
När vattenmolekylerna i form av regndroppar eller snöflingor blir tillräckligt tunga kommer 
de att falla ned mot jordytan. Antingen avdunstas vattendropparna innan de når jordytan 
och de som når jordytan kommer att tas upp av land och vatten. På så vis sker en balans 
mellan vattenmolekylerna i mark, vatten och luft vilket kallas för den hydrologiska cykeln 
(Ackerman & Knox, 2007). Genom att studera vattenbalansen enligt ekv.4 erhålls 
information om hur vattnet över ett område förändras. 
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P=E+ R+ dS  (ekv.4)

där P - nederbörd [mm s-1]
E - avdunstning [mm s-1]
R - avrinning [mm s-1]
dS - magasinförändring [mm s-1]

Ekv.4 visar hur mycket vatten som finns i marken. Nederbörd ökar vattenmängden i 
marken medan avdunstning och avrinning minskar vattenmängden. Studeras ett område 
över en längre tidsperiod (>10 år) kan magasinförändringen försummas (Hendriks, 2010). 
Att bland annat undersöka differensen mellan nederbörd och avdunstning ger därför 
information om hur vattenmängden i marken förändras. 

2.2.4. Klimatets klassificering 

Nederbörd och temperatur är de meteorologiska faktorerna som påverkar mest hur 
klimatet på en plats ser ut och upplevs. Ett tydligt exempel är den distinkta skillnaden 
mellan stäpp och regnskog. Båda områdena är varma men skiljer sig när det gäller 
vattenutbytet mellan mark och atmosfär och områdena får på så vis olika klimat. 
Skillnaderna i klimatet syns tydligast på växtligheten i området. Ett torrt klimat skapar gles 
växtlighet medan ett blött ger rikligt med växter. Sådana skillnader tog Köppen hänsyn till 
när han klassindelade jordens klimat. Klimatets huvudklasser enligt modellen är: tropiskt, 
regnrikt, klimat (regnskog); torrt klimat (stäpp och öken); varmtempererat klimat (lövskog); 
kalltempererat klimat (barrskog); polarklimat (tundra och glaciärer) (Rohli & Vega, 2008).

För ett tropiskt klimat ska den kallaste månaden som lägst ha en medeltemperatur på 
+18 °C och varje månad ska minst få 60 mm nederbörd. Ett torrt klimat har 
medeltemperaturer som liknar ett tropiskt klimat men kan dock variera kraftigt. Istället 
kännetecknas ett torrt klimat av att den potentiella avdunstning (hur mycket avdunstning 
en plats maximalt kan ha) generellt är större än nederbörden. En plats där 
medeltemperaturen för alla månader är över -3 °C och de varmaste månaderna har ett 
medel på över +10 °C klassas som varmtempererat. Samma kriterium ställs hos de 
varmaste månaderna för ett kalltempererat klimat men vintrarna är istället avsevärd 
kallare. I ett polarklimat ska medeltemperaturen för någon månad aldrig överstiga +10 °C 
(Bernes & Holmgren, 2009; Rohli & Vega, 2008). 

Modellen ger en grov uppdelning och har över åren blivit uppdaterad för att särskilja 
ytterligare egenskaper hos klimatet. Ett torrt klimat innefattar till exempel både stäpp och 
öken som både temperatur- och nederbördsmässigt skiljer sig åt. På så vis har modellens 
huvudklasser fått en första och andra underklass. Den första underklassen delas upp efter 
hur nederbörden är fördelad över året, om det är fokuserat under sommar- eller 
vinterhalvåret eller jämnt fördelad över året. Andra underklassen ger en bild av hur 
temperaturen under sommaren är. Alternativen relevanta för den här rapporten är om 
somrarna är heta (varmaste månaden i medel > 22 °C) , varma (varmaste månaden i 
medel < 22 °C) eller milda (mindre än fyra månader i medel > 10 °C) (Rohli & Vega, 2008).
I tabell 1 är klasserna uppställda som visar vilka kombinationer klimatet kan anta.
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Tabell 1. Nedan visas hur en klassindelning av klimatet enligt Köppens system fungerar. Tabellen 
läses från vänster till höger där en huvudklass först väljs, sedan en tillhörande underklass 1 och en
underklass 2. Till exempel kommer ett varmtempererat klimat (C) med riklig nederbörd året om (f) 
och varma somrar (b) få beteckningen Cfb (Rohli & Vega, 2008). I underklass 2 finns även 
ytterligare alternativ men är ej relevanta i den här rapporten och har därför utelämnats.

Huvudklass Underklass 1 Underklass 2

Tropiskt klimat (A)

Riklig nederbörd året om (f)

Heta somrar (a)

Varma somrar (b)

Milda somrar (c)

Torra somrar (s)

Torra vintrar (w)

Torrt klimat (B)
Stäpp (S)

Öken (W)

Varmtempererat klimat (C)

Riklig nederbörd året om (f)

Torra somrar (s)

Torra vintrar (w)

Kalltempererat klimat (D)

Riklig nederbörd året om (f)

Torra somrar (s)

Torra vintrar (w)

Polarklimat (E)
Tundra (T)

Fryst (F)

 

2.2.5. Europas nuvarande klimat

Det är tre klimatområden som huvudsakligen dominerar i Europa, se figur 4. In mot 
kontinenten i mellersta och östra Europa samt Skandinavien är det ett kalltempererat 
klimat (Dfb, Dfc). Eftersom att det råder inlandsklimat är temperaturkontrasterna mellan de
varmaste och kallaste månaderna stora. Hos Dfb kan maxtemperaturen ligga närmare 
30 °C på sommaren medan den under vintern kan vara väl under 0 °C med ett medel 
mellan 1-10 °C minus (Rohli & Vega, 2008). Årsnederbörden ligger mellan 500-800 mm 
och är jämnt fördelat över året med ett visst maxima under sommaren (Rohli & Vega, 
2008; EEA, 2012). Längst i norr övergår klimatet till subarktiskt (Dfc) med större 
temperaturkontraster mellan den kallaste och varmaste månaden. Vintrarna är långa och 
dagstemperaturer under 20 °C minus är inte ovanligt. Somrarna är istället milda till varma 
med ett månadsmedel mellan 10-15 °C men kan nå maxtemperaturer väl över 20 °C. 
Nederbörden förhåller sig som hos Dfb och Dfc (Rohli & Vega, 2008; EEA, 2012). 

I Västeuropa råder ett varmtempererat maritimt kustklimat (Cfb) där de kallaste 
månaderna har en medeltemperatur över 0 °C och de varmaste månaderna har en 
medeltemperatur som sällan överskrider 24 °C. Den årliga medeltemperaturen ligger 
mellan 8-13 °C. Eftersom Cfb är beläget längs kusterna är extrema temperatur sällsynta 
på grund av att havsvattnets temperatur värms och kyls långsamt. Nederbörden är jämnt 
fördelad över året med ett årsmedel mellan 750-1250 mm. Oftast faller nederbörden med 
lätt intensitet men mer frekvent under ett år (Rohli & Vega, 2008). 

Södra Europa är också varmtempererat med det typiskt förknippade medelhavsklimatet 

9



(Csa, Csb). Csa har under de varmaste månaderna en medeltemperatur över 22 °C 
medan det för Csb ligger under 22 °C. Dagstemperaturen på sommaren för både Csa och 
Csb kan bli heta och temperaturer över 30 °C är inte ovanligt. Medeltemperaturen under 
vintermånaderna är mellan 10-16 °C men kan under den kallaste perioden sjunka under
0 °C in mot landet. Längs kusterna är temperaturen mer stabil på grund av havsvattnet. 
Både Csa och Csb kännetecknas av torra somrar och nederbörden faller klart 
övervägande under vinterhalvåret (Rohli & Vega, 2008). Årsnederbörden varierar stort 
beroende på plats men ligger generellt mellan 500-800 mm och upp emot 1200 mm i norra
Spanien, Portugal och längs kusterna i delar av Balkanhalvön (Rohli & Vega, 2008; EEA, 
2012). 

Sverige är till största del ett kalltempererat klimat förutom längs de södra kusterna där 
det övergår till att bli varmtempererat, vilket dock inte syns i figur 4. Sverige ligger i en 
övergångszon mellan det västliga maritima klimatet och det östliga kontinentala klimatet. 
Det bidrar till att klimatet, särskilt under vintern, varierar mellan åren. En vinter kan vara 
mild och nederbördsrik medan en annan är kall och högtrycksbetonad (Bernes & 
Holmgren, 2009). 

2.2.6. Luftmassor

I homogena områden med jämn topografi och där markens egenskaper är relativt 
konstanta kommer luftmassor att kunna bildas. Luftmassor täcker stora områden och med 
liknande egenskaper som marken under dem har. Till exempel bildas det över Sahara 
varm och torr luft medan det över Atlanten bildas varm och fuktig luft. Hur omfattande 
luftmassan kommer att bli beror på hur länge den är kvar över området den bildades vid. 
Faktorer som påverkar det hela är vindar och turbulens. Så småningom kommer 
luftmassan att transporteras vidare till andra områden där luftens egenskaper inte är lika 
homogena. Luftmassan kommer då att försvagas. Hur mycket luftmassan kommer att 
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Figur 4. De huvudsakliga klimatområdena i Europa där de tre största områdena är kontinentalt 
klimat (Dfa, Dfb, Dfc), maritimt kustklimat (Cfb) samt medelhavsklimat (Csa, Csb)



utbreda sig beror på hur vindarna styr den och hur kraftiga andra luftmassor är. När en ny 
luftmassa ersätter en annan kallas det för en frontövergång (Rohli & Vega, 2008).

Det är bland annat luftmassor som bidrar till att klimatet på jorden inte går från konstant 
varmt till kallt från ekvatorn ut till polerna. Det är också anledningen till att vädret över en 
plats kan skilja sig från år till år. Till exempel att vintern är mild ett år men kall ett annat 
eller att en sommar är nederbördsrik och sval medan en annan är varm med många torra 
dagar. I Europa är det framförallt tre luftmassor som dominerar. Det är den torra och varma
luften som drar norrut från Sahara, den maritima luften från Atlanten i väst och nord samt 
den kontinentala luften från inre Ryssland i öst. Anledningen till det relativt varierande 
klimatet i Europa beror på att den dominerande luftmassan hela tiden förändras. 
Dominerar den torra kontinentala luftmassan från öst kommer det vintertid att ge kallt 
väder medan den sommartid ger varmt väder. Det är anledningen till att Östeuropa har 
stora temperaturkontraster mellan vinter- och sommarhalvåret. Är det istället en maritim 
luftmassa från Atlanten som dominerar ger det mycket nederbörd och mer stabila 
temperaturer över året. Ibland är en luftmassa kraftig och kan dominera över en plats en 
längre tid och ge ett område relativt konstant väder medan det andra gånger är ihållande 
frontsystem som drar in och ger ett varierande väder (Rohli & Vega, 2008). 
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3. Metod

3.1. Scenariodata

Scenariodata som har använts som underlag till det här arbetet är framtagna av SMHI:s 
klimatforskningscenter, Rossby Centre. Där används deras regionala klimatmodell, rca3, 
som täcker hela Europa samt en del av norra Afrika med en upplösning på 50 km. I det här
arbetet har randvillkor från den globala klimatmodellen, echam5, med initialvillkor r1 samt 
utsläppsscenario A1B använts (©SMHI, 2009). Månadsmedelvärden mellan januari 1961 
och december 2100 är hämtade från Rossby Centre, där specifika värden sedan har valts 
ut som anses relevant till det här arbetet. De undersökta parametrarna är: temperatur på 2
m höjd; nederbörd; avdunstning.

Två trettioårsperioder har valts ut. Perioden 2071-2100 ska motsvara det framtida 
klimatet hos tre utvalda platser i Sverige som sedan jämförs med normalperioden, 1961-
1990, för det nuvarande klimat i hela Europa. Ur de två perioderna har säsongsvisa 
trettioårsmedelvärden beräknats fram. Vintermånaderna är december, januari, februari 
(DJF). Vårmånaderna är mars, april, maj (MAM). Sommarmånaderna är juni, juli, augusti 
(JJA). Höstmånaderna är september, oktober, november (SON). Resultaten visar 
differensen mellan platsens framtida klimat och Europas nuvarande klimat.

3.2. Platserna i Sverige

Tre platser i Sverige är utvalda som referensområden för hur
klimatet kommer att se ut i framtiden. De tre platserna är
Malmöområdet, Uppsalaområdet samt Östersundsområdet och
ska representera de södra, mellersta respektive norra delarna
av landet, se figur 5. Som angivet i avsnitt 2.2.5. ligger
platserna i olika klimatområden och är därmed intressant att se
om de kommer att förändras i framtiden.

3.3. Osäkerheter och begränsningar

Viktigt är att poängtera att endast en körning med ett randvillkor
och ett utsläppsscenario har körts i den här rapporten. Det
betyder att rapporten endast analyserar ett klimatscenario.
Utsläppsscenario A1B har använts då det varken motsvarar
något av de mest extrema klimatscenarierna och ska då ge en
relativt neutral bild av framtidens klimat. För att ändå se
skillnaden hur klimatet förändras beroende på
utsläppsscenario, har tabeller sammanställts som visar
utvecklingen för temperatur, nederbörd och avdunstning för de
tre platserna i Sverige med utsläppsscenario A1B, A2 samt B1. 

När resultatet har jämförts mellan de olika
trettioårsperioderna är värdena för dagens normalperiod tagna
från modellen då det blir lättare vid jämförelse mellan de två
perioderna då modellens feluppskattningar inte väger in i lika
stor omfattning. Värdena i resultatet kan på så vis skilja sig från
observerade värden. Djupare diskussion om det ges i avsnitt
5.1.
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Figur 5. Kartan visar var 
respektive område 
motsvarar (blåmarkerat). 
Här visas även 
gridrutorna för modellen. 
Varje ruta är av längd 
50km.



4. Resultat

4.1. Malmöområdet

Tabell 2. Sammanställning av 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och avdunstning 
under perioden 1961-1990 och 2071-2100 för de tre olika utsläppsscenarierna, A1B, A2, B1. För 
temperatur har årsmedelvärden beräknats och för nederbörd och avdunstning har årssummor 
sammanställts. 

Utsläpps-
scenario

Temperatur
1961-1990

[°C]

Temperatur
2071-2100

[°C]

Nederbörd
1961-1990

[mm]

Nederbörd
2071-2100

[mm]

Avdunstning
1961-1990

[mm]

Avdunstning
2071-2100

[mm]

A1B 8,0 10,9 905 965 540 610

A2 8,0 10,9 900 995 540 610

B1 8,0 10,1 900 980 540 595

Tabell 3. Sammanställning av säsongsvisa 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och 
avdunstning för perioden 1961-1990 och 2071-2100. Värdena avser utsläppsscenario A1B. För 
temperatur har ett medelvärde för varje säsong beräknats och för nederbörd och avdunstning har 
säsongsvisa summor sammanställts. 

DJF MAM JJA SON

Temperatur 1961-1990 [°C] 1,0 7,1 14,8 9,2

Temperatur 2071-2100 [°C] 4,9 9,3 17,3 12,2

Nederbörd 1961-1990 [mm] 195 175 265 270

Nederbörd 2071-2100 [mm] 255 185 235 295

Avdunstning 1961-1990 [mm] 40 130 245 125

Avdunstning 2071-2100 [mm] 70 145 255 140

I tabell 2 framgår det att temperaturökningen mellan varje utsläppsscenario kommer att 
vara relativt lika. B1 ger en 0,8 °C lägre ökning än A1B och A2. Mindre konsekvent resultat
är det för nederbörd där det som mest skiljer sig med 30 mm mellan A1B och A2. B1 
hamnar någonstans däremellan. Avdunstningen ökar i princip lika för samtliga 
utsläppsscenarier, B1 ger 15 mm lägre ökning än A1B och A2. Differensens förändring 
mellan nederbörd och avdunstning är +10 mm för A1B och blir något större för A2 och B1, 
+25 mm respektive +15 mm.

Enligt tabell 3 kommer vintermånaderna för Skåneområdet bli 3,9 °C varmare samt 
blötare då nederbörden ökar med 60 mm medan avdunstningen ökar med 30 mm och ger 
en differens på +30 mm. Våren blir 2,2 °C varmare och i stora drag varken torrare eller 
blötare då nederbörd ökar med 20 mm och avdunstningen med 15 mm, vilket ger en 
differens på +5 mm. För sommarmånaderna kommer blir det 2,5 °C varmare samt torrare 
då nederbörden minskar med 30 mm och avdunstningen ökar med 10 mm, vilket ger en 
differens på -40 mm. Höstmånaderna kommer att bli 3,0 °C varmare och blötare då 
nederbörden ökar med 25 mm och avdunstning ökar med 15 mm, vilket ger en differens 
på +10 mm. 
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Figur 6. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för vintersäsong (t.v.) samt vårsäsong (t.h.) mellan Malmöområdet under perioden 2071-2100 
och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa liknande temperatur, 
nederbörd och avdunstning idag finns som Malmöområdet kan ha i framtiden. För temperatur: Ju 
blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där idag jämfört 
med Malmöområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller blåare området 
är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Malmöområdet i framtiden.



Figur 6 och 7 visar differensen för respektive årstid och parameter mellan Malmöområdet i 
framtiden och Europas klimat idag. De vita områdena motsvarar var någonstans 
Malmöområdets framtida klimat finns i dagens Europa. Under vintermånaderna är det 
temperaturmässigt låg differens i framförallt västra Europa vid Irland, södra Storbritannien 
och delar av Frankrike och Spanien. Dock kan ingen tydlig nolldifferens urskiljas. I 
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Figur 7. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för sommarsäsong (t.v.) samt höstsäsong (t.h.) mellan Malmöområdet under perioden 2071-
2100 och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa samma 
temperatur, nederbörd och avdunstning idag finns som Malmöområdet kan ha i framtiden. För 
temperatur: Ju blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där
idag jämfört med Malmöområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller 
blåare området är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Malmöområdet i 
framtiden.



mellersta och östra Europa samt Skandinavien är temperaturdifferensen större åt det 
kallare hållet förutom i några enstaka områden. I södra Europa är temperaturen några 
grader varmare idag än Malmöområdet i framtiden. Undantag är längs kusterna i södra 
Turkiet samt de innersta delarna av norra Italien där temperaturdifferensen är låg. Om 
nederbörd beaktas är stora delar av Europa nederbördsfattigare idag än Malmöområdet i 
framtiden förutom i delar av Spanien, Frankrike och Storbritannien. Differensen för 
avdunstningen är inte övervägande stor i något landområde i Europa. Som lägst differens 
är det framförallt i västra och mellersta Europa. 

För vårmånaderna är temperaturdifferensen som lägst längs ett stråk som sträcker sig 
från Ukraina i öst till Storbritannien i väst. I norr ökar differensen till det kallare medan i 
söder till det varmare. Undantag i inre delar av Turkiet och Balkanhalvön samt Spanien. 
Precis som vintermånaderna är nederbördsdifferensen som lägst kring Frankrike och 
södra Storbritannien. Även i delar av Tyskland, Danmark och Sverige är differensen låg. 
Övriga Europa är överlag nederbördsfattigare idag jämfört med Malmöområdet i framtiden.
Avdunstningsdifferensen tenderar att öka ju längre norr respektive söder området befinner 
sig i Europa. I söder är avdunstningen större idag än i Malmöområdet i framtiden (bortsett 
från Nordafrika) medan det är lägre i norr. Ett stråk runt norra Tyskland, Polen och 
Vitryssland är differensen som lägst men även i mellersta Storbritannien.

Sommarmånaderna i dagens Europa är antingen varmare eller kallare än 
Malmöområdet i framtiden. Ingen nolldifferens går tydligt att urskilja. Runt Medelhavet är 
det varmare och i norra och östra Europa kallare. Lägst differens är det i delar av Spanien,
Frankrike, Polen, Ukraina, Balkanhalvön samt delar av inre Turkiet. Samma svårighet är 
det att hitta en nolldifferens för nederbörd. I princip hela Europa är nederbördsfattigare 
idag än Malmöområdet i framtiden. Differensen ökar ju längre söderut området ligger i 
Europa. Som lägst differens är det i stora delar av norra Europa. För avdunstningen är 
differensen framförallt som lägst i norra Europa vid Frankrike, Tyskland, Polen, Vitryssland,
Baltikum, västra Ryssland samt södra och mellersta Sverige.

För höstmånaderna är temperaturdifferensen låg i stora delar av Frankrikes samt de 
södra kusterna vid Storbritannien. Dock finns ingen tydlig nolldifferens. Även de inre 
delarna av Italien samt runt Svarta havet vid Rumänien, Ungern och Turkiet visar på en låg
differens. Mellersta och norra Europa samt Skandinavien är kallare idag än Malmöområdet
i framtiden och vid kusterna runt Medelhavet ökar differensen åt det varmare hållet. 
Nederbördsdifferensen är i stora delar av Europa högt mot det torrare hållet förutom uppe 
vid bergskedjorna där mer nederbörd faller idag. Små områden, väsentligen i västra 
Europa och södra samt mellersta Sverige vid gränsen till Norge, är nederbördsdifferensen 
låg. Avdunstningen är i stora delar av Europa mindre omfattande idag än Malmöområdet i 
framtiden. Differensen är som lägst längs kusterna vid Irland, Storbritannien, Danmark och
Sverige.
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4.2. Uppsalaområdet

Tabell 4. Sammanställning av 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och avdunstning 
under perioden 1961-1990 och 2071-2100 för de tre olika utsläppsscenarierna, A1B, A2, B1. För 
temperatur har årsmedelvärden beräknats och för nederbörd och avdunstning har årssummor 
sammanställts. 

Utsläpps-
scenario

Temperatur
1961-1990

[°C]

Temperatur
2071-2100

[°C]

Nederbörd
1961-1990

[mm]

Nederbörd
2071-2100

[mm]

Avdunstning
1961-1990

[mm]

Avdunstning
2071-2100

[mm]

A1B 6,0 9,2 820 905 530 610

A2 6,0 9,2 825 960 530 615

B1 6,0 9,2 820 940 530 595

Tabell 5. Sammanställning av säsongsvisa 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och 
avdunstning för området under 1961-1990 samt 2071-2100. Värdena avser utsläppsscenario A1B. 
För temperatur har ett medelvärde för varje säsong beräknats och för nederbörd och avdunstning 
har säsongsvisa summor sammanställts. 

DJF MAM JJA SON

Temperatur 1961-1990 [°C] -2,6 4,9 14,6 7,1

Temperatur 2071-2100 [°C] 1,9 7,8 17,0 10,3

Nederbörd 1961-1990 [mm] 140 150 315 215

Nederbörd 2071-2100 [mm] 195 170 295 250

Avdunstning 1961-1990 [mm] 25 115 275 115

Avdunstning 2071-2100 [mm] 45 145 285 130

Från tabell 4 är temperaturökningen lika för varje utsläppsscenario. Skillnaden i nederbörd 
är mer omfattande där 55 mm skiljer sig mellan A2 som ger störst ökning och A1B som ger
minst. För avdunstningen sker inte en lika stor skillnad. Störst är 20 mm mellan A2 och B1,
där A2 ger störst ökning och B1 minst. Differensförändringen mellan nederbörd och 
avdunstning blir +5 mm för A1B och desto större för A2 och B1, +50 mm respektive
+55 mm. 

Enligt tabell 5 kommer vintermånadernas temperatur att öka med 4,3 °C och bli blötare 
då nederbörden ökar med 55 mm och avdunstningen med 20 mm, vilket ger en differens 
på +35 mm. Under vårmånaderna kommer temperaturen att öka med 2,9 °C och bli torrare
då nederbörden ökar med 20 mm medan avdunstningen ökar med 30 mm, vilket ger en 
differens på -10 mm. Sommarmånaderna blir 2,4 °C varmare och torrare då nederbörden 
minskar med 20mm medan avdunstningen ökar med 10 mm och ger en differens på
-30 mm. Höstmånaderna blir 3,2 °C varmare och blötare då nederbörden ökar med 35 mm
och avdunstningen ökar med 15 mm, vilket ger ett netto på +20 mm.
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Figur 8. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för vintersäsong (t.v.) samt vårsäsong (t.h.) mellan Malmöområdet under perioden 2071-2100 
och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa samma temperatur, 
nederbörd och avdunstning idag finns som Uppsalaområdet kan ha i framtiden. För temperatur: Ju 
blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där idag jämfört 
med Uppsalaområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller blåare området 
är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Uppsalaområdet i framtiden.



Figur 8 och 9 visar differensen för respektive årstid och parameter mellan Uppsalaområdet
i framtiden och Europas klimat idag. De vita områdena motsvarar var någonstans 
Uppsalaområdets framtida klimat finns i dagens Europa. För vintermånaderna är 
temperaturdifferensen låg i Tyskland, Danmark, norra Storbritannien samt i delar av 
sydöstra Europa. Annars tenderar det att vara varmare i södra Europa idag än 
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Figur 9. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för sommarsäsong (t.v.) samt höstsäsong (t.h.) mellan Malmöområdet under perioden 2071-
2100 och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa samma 
temperatur, nederbörd och avdunstning idag finns som Uppsalaområdet kan ha i framtiden. För 
temperatur: Ju blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där
idag jämfört med Uppsalaområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller 
blåare området är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Uppsalaområdet i 
framtiden.



Uppsalaområdet i framtiden medan det blir kallare längre norrut. Nederbördsdifferensen är
hög i norra och östra Europa mot det torrare hållet medan differensen är hög mot det 
blötare hållet i södra och västra Europa. Lägst differens är det framförallt i norra Tyskland 
och Polen, Danmark och södra Sverige. Avdunstningsdifferensen är låg i stora delar av 
Europa. Som lägst differens är det i västra, mellersta och sydöstra Europa samt delar av 
södra Sverige.

Inga tydligt låga temperaturdifferenser för vårmånaderna finns. Som lägst differens är 
det längs ett stråk från Ukraina, Vitryssland och Baltikum i öst till Storbritannien och norra 
Frankrike i väst. För nederbörden är det lägst differens vid Tyskland och Frankrike samt 
östra Storbritannien. Även i delar av Danmark, södra och mellersta Sverige samt norra 
Norge är differensen låg. Annars är största delen av dagens Europa nederbördsfattigare 
än Uppsalaområdet i framtiden. Avdunstningen tenderar att vara mindre omfattande idag i 
norra Europa och Nordafrika medan den är mer omfattande i södra och västra Europa 
jämfört med Uppsalaområdet i framtiden. Som lägst differens är det längs ett stråk vid 
mellersta Storbritannien, norra Tyskland, norra Polen och Vitryssland. 

För sommarmånaderna kommer Uppsalaområdet i framtiden att vara varmare än norra 
Europa idag medan det kommer vara kallare än södra Europa. Låg differens skådas 
framförallt i delar av Frankrike, västra Ryssland samt inre delar av Turkiet. Dock är det 
ingen tydlig nolldifferens. Nederbörden är i stora delar fattigare i dagens Europa jämfört 
med Uppsalaområdet i framtiden. Låg differens skådas framför allt i östra Europa samt 
Skandinavien men även vid delar av Storbritannien och Irland. Avdunstningen är mindre 
omfattande i de flesta områdena i dagens Europa jämfört med Uppsalaområdet i 
framtiden. Differensen är som lägst längs ett smalt stråk genom södra Frankrike, norra 
Italien, Österrike, Ungern och Ukraina. Även i delar av sydöstra Sverige är differensen låg.

För höstmånaderna är temperaturdifferensen som lägst vid Frankrike, längs kusten i 
södra Storbritannien och i norra Balkanhalvön men också i små områden vid Spanien och 
Turkiet. I mellersta, norra och östra Europa är det kallare idag än Uppsalaområdet i 
framtiden och längre söderut varmare. Nederbördsdifferensen är låg i de flesta delarna 
norr om Alperna, även om ingen tydlig nolldifferens finns. I söder ökar differensen mot det 
torrare hållet. Avdunstningsdifferensen är låg, om än ingen tydlig nolldifferens, vid de 
västra och mellersta delarna av Europa samt södra Sverige och Danmark. Delar av södra 
Europa vid Italien och delar av Balkanhalvön är differensen också låg.
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4.3. Östersundsområdet

Tabell 6. Sammanställning av 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och avdunstning 
under perioden 1961-1990 och 2071-2100 för de tre olika utsläppsscenarierna, A1B, A2, B1. För 
temperatur har årsmedelvärden beräknats och för nederbörd och avdunstning har årssummor 
sammanställts. 

Utsläpps-
scenario

Temperatur
1961-1990

[°C]

Temperatur
2071-2100

[°C]

Nederbörd
1961-1990

[mm]

Nederbörd
2071-2100

[mm]

Avdunstning
1961-1990

[mm]

Avdunstning
2071-2100

[mm]

A1B 2,8 6,2 860 1035 405 475

A2 2,9 6,1 855 1025 405 475

B1 2,8 5,4 855 975 405 455

Tabell 7. Sammanställning av säsongsvisa 30-årsmedelvärden för temperatur, nederbörd och 
avdunstning för området under 1961-1990 samt 2071-2100. Värdena avser utsläppsscenario A1B. 
För temperatur har ett medelvärde för varje säsong beräknats och för nederbörd och avdunstning 
har säsongsvisa summor sammanställts.

DJF MAM JJA SON

Temperatur 1961-1990 [°C] -6,3 1,9 11,8 3,9

Temperatur 2071-2100 [°C] -1,6 5,1 14,0 7,1

Nederbörd 1961-1990 [mm] 145 175 300 240

Nederbörd 2071-2100 [mm] 205 210 320 300

Avdunstning 1961-1990 [mm] 15 90 215 85

Avdunstning 2071-2100 [mm] 25 115 235 100

Från tabell 6 visas det att temperaturökningen är någorlunda lika för A1B och A2 medan 
ökningen för B1 är ungefär 0,8 °C lägre. Nederbörden är mindre konsekvent där 60 mm 
skiljer sig mellan A1B som ger störst ökning och B1 som ger minst. För avdunstningen 
sker inte en lika tydlig skillnad. A1B och A2 ökar lika medan B1 ger 20 mm lägre ökning. 
Differensförändringen mellan nederbörd och avdunstning är tydlig för alla tre 
utsläppsscenarier. A1B ger ett netto på +105 mm, A2 ger +100 mm och B1 ger +70 mm. 

I tabell 7 visas det att temperaturen för vintermånaderna ökar med 4,7 °C och blir 
blötare då nederbörden ökar med 60 mm och avdunstningen ökar med 10 mm, vilket ger 
en differens på +50 mm. För vårmånaderna kommer temperaturen att öka med 3,2 °C och 
bli blötare då nederbörden ökar med 35 mm och avdunstningen ökar med 25 mm, vilket 
ger en differens på +10 mm. Sommarmånaderna ökar med 2,2 °C och bli varken bli 
blötare eller torrare då både nederbörd och avdunstning ökar med 20 mm, vilket ger ett 
netto på 0 mm. För höstmånaderna ökar temperaturen med 3,2 °C och blir blötare då 
nederbörden ökar med 60 mm och avdunstningen ökar med 15 mm, vilket ger en differens
på +45 mm.
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Figur 10. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för vintersäsong (t.v.) samt vårsäsong (t.h.) mellan Östersundsområdet under perioden 2071-
2100 och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa samma 
temperatur, nederbörd och avdunstning idag finns som Östersundsområdet kan ha i framtiden. För 
temperatur: Ju blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där
idag jämfört med Östersundsområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller 
blåare området är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Östersundsområdet 
i framtiden.



Figur 10 och 11 visar differensen för respektive årstid och parameter mellan 
Östersundsområdet i framtiden och Europas klimat idag. De vita områdena motsvarar var 
någonstans Östersundsområdets framtida klimat finns i dagens Europa. 
Temperaturdifferensen för vintermånaderna är låg, om än ingen tydlig nolldifferens, i södra
Sverige och vid Polen, Vitryssland och Baltikum. Norrut ökar differensen mot det kallare 
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Figur 11. Temperatur- (övr. rad), nederbörd- (mel. rad) respektive avdunstningsdifferensen (nedr. 
rad) för sommarsäsong (t.v.) samt höstsäsong (t.h.) mellan Östersundsområdet under perioden 
2071-2100 och Europa under perioden 1961-1990. De vita områdena är var i Europa liknande 
temperatur, nederbörd och avdunstning idag finns som Östersundsområdet kan ha i framtiden. För 
temperatur: Ju blåare eller rödare området är desto kallare respektive varmare är temperaturen där
idag jämfört med Östersundsområdet i framtiden. För nederbörd och avdunstning: Ju brunare eller 
blåare området är desto torrare respektive blötare är det där idag jämfört med Östersundsområdet 
i framtiden.



hållet medan differensen söderut ökar mot det varmare. Nederbördsmässigt är differensen
låg i mellersta Europa och Skandinavien vid Tyskland, Danmark, södra och mellersta 
Sverige samt norra Norge. Överlag är det nederbördsrikare i de västra delarna av Europa 
idag relativt Östersundsområdet i framtiden och torrare i de östra och södra delarna. 
Avdunstningsdifferensen är låg i stora delar av Europa, framförallt i de mellersta och västra
delarna samt vid Balkanhalvön och delar av Turkiet.

För vårmånaderna är stora delar av Europa varmare idag än Östersundsområdet i 
framtiden. I mellersta och södra Sverige och ett stråk längs norra Baltikum och Ryssland 
är temperaturdifferensen låg. Nederbördsmässigt är differensen låg i stora delar av västra 
och mellersta Europa vid Tyskland, Frankrike och västra Storbritannien. Även i 
Skandinavien vid Danmark, södra och mellersta Sverige samt norra Norge är differensen 
låg. Övriga Europa är överlag nederbördsfattigare idag än Östersundsområdet i framtiden. 
Avdunstningsdifferensen är hög mot det torrare hållet söder och väster om Skåne och 
blötare i de nordöstra delarna. Lägst differens är det längs ett litet stråk vid östra Sverige, 
norra Baltikum och Ryssland. 

Somrarna tenderar att ha låg differens i stora områden i mellersta och östra Europa, i 
södra Skandinavien samt östra Storbritannien. Differensen ökar mot det varmare hållet 
längre söderut. Sett till nederbörd är stora delar av Europa torrare idag än 
Östersundsområdet i framtiden. Differensen är låg framförallt vid Skandinavien och östra 
Europa. Även delar av Irland, Storbritannien och mellersta Europa är differensen låg. 
Avdunstningsdifferensen är låg, om än ingen tydlig nolldifferens, i mellersta Europa, norr 
om Alperna och söder om Finland. I övriga Europa är avdunstningen överlag mindre 
omfattande idag än Östersundsområdet i framtiden.

Temperaturdifferensen för höstmånaderna är låg i södra Sverige, vid de inre delarna 
runt Tyskland och Polen samt vid Vitryssland och Baltikum. Även i norra Storbritannien 
finns ett område med låg differens. Nederbörden är överlag fattigare i dagens Europa 
jämfört med Östersundsområdet i framtiden. Små områden med låg differens finns 
utspridda framförallt i de västra delarna vid västra Storbritannien och östra Irland men 
också delar i södra och mellersta Sverige. Låg avdunstningsdifferens finns framförallt att 
hitta vid södra Skandinavien samt västra och mellersta Europa. Även söderut vid Spanien,
Italien och Balkanhalvön är differensen låg. Annars tenderar differensen öka mot det 
blötare hållet i östra och norra Europa samt längst i söder.
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5. Diskussion

5.1. Tidigare studier

I tidigare studier presenteras resultatet oftast hur förändringarna av enskilda parametrar 
kommer att förändras för ett område i framtiden. Differenskartor mellan platsens klimat 
idag (1961-1990) och dess klimat för olika perioder i framtiden är en vanlig jämförelse. Att 
direkt visa resultatet hur klimatet hos ett särskilt område i framtiden kommer att kunna 
likna klimatet hos andra områden idag, som det har gjorts i den här rapporten, är inte lika 
vanligt. Resultatet i den här rapporten är därmed annorlunda framställt än tidigare studier. 
Dock är klimatsimuleringar ett vanligt forskningsområde med många studier varav någon  
kan ha framställt resultatet på liknande sätt som i den här rapporten. Nedan diskuteras 
resultatet från en tidigare studie som fokuserat på bland annat temperatur och nederbörd.

Kjellström et al. (2010) har i en rapport gjort en omfattande studie om hur den regionala
klimatmodellen rca3 simulerar klimatet med randvillkor från olika globala klimatmodeller, 
varav en är echam5. Även skillnader mellan olika utsläppsscenarier som randvillkor har 
studerats, dock med fokus främst på A1B. I resultatet visas det bland annat ett samlat 
värde från sex stycken simuleringar med rca3 och utsläppsscenario A1B. Skillnaden 
mellan simuleringarna är att randvillkoren är givna av sex olika globala klimatmodeller.

Temperaturökningen vintertid mellan perioden 1961-1990 och 2071-2100 ligger mellan 
3-4 °C i södra Sverige vid Malmöområdet. Längre norrut vid Uppsala- och 
Östersundsområdet blir ökningen 4-5 °C. Under sommaren är temperaturökningen 2-3 °C 
för hela Sverige. 

Nederbördsökningen uttrycks i procent där det simulerade värdet för perioden
1961-1990 är 180-225 mm i söder vid Malmöområdet medan det norrut vid Uppsala- och 
Östersundsområdet är 135-180 mm. För samtliga områden sker en ökning med 30-40 % 
under vintern. För sommaren under perioden 1961-1990 är det simulerade värdet
135-180 mm för Malmöområdet, 180-225 mm för Uppsalaområdet och 270-315 mm för 
Östersundsområdet. För Uppsalaområdet ökar nederbörden med 0-10 % medan det för 
Malmö- och Östersundsområdet ger en ökning på 10-20 %.

I Kjellströms et al. (2010) rapport visas även separata resultat från de sex olika 
simuleringarna. Ur nederbördssimuleringarna för sommaren visas det att två av 
simuleringarna ger en ökning mellan 20-30 % kring Malmö-, Uppsala- och 
Östersundsområdet. De övriga fyra simuleringarna, varav en är echam5, visar på en 
minskning mellan 0-10 %, främst i de södra och mellersta delarna kring Malmö- och 
Uppsalaområdet. Simuleringen med echam5 tenderar ge en ökning med 10-20 % i en del 
av Östersundsområdet. I och med att två av simuleringarna i Kjellströms et al. (2010) 
rapport ger en ökning i nederbörden under sommaren medan de fyra andra ger en 
minskning förklaras det varför ett samlat värde av de sex simuleringarna visar på en viss 
ökning under sommaren. För temperaturen under vintern och sommaren samt 
nederbörden under vintern visar de sex olika simuleringarna på liknande resultatet för 
Malmö-, Uppsala och Östersundsområdet. Temperaturökningen skiljer sig i stora drag runt 
1-2 °C mellan de olika simuleringarna och nederbörden vintertid skiljer sig mellan 10-20 %.

För ytterligare detaljer mellan simuleringarna för Sverige samt Europa hänvisas det att 
läsa rapporten av Kjellström et al. (2010). Slutsatsen från deras rapport är bland annat att 
resultatet varierar beroende på vilken global klimatmodell som ges som randvillkor samt 
att utsläppsscenarier spelar stor roll för temperatur och nederbörd under de senare 
decennierna av det kommande seklet.
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5.2. Regionala modellens feluppskattningar

Innan resultatet kan analyseras måste feluppskattningen av modellens simulering 
diskuteras. Samuelsson et al. (2010) har i en rapport sammanställt hur väl rca3 simulerar 
klimatet. I rapporten har de jämfört resultatet från rca3 med ett antal observationer samt 
med ERA-40 under perioden januari 1961 till december 2001. Det har visat sig att rca3 ger
en relativt bra bild av klimatet i jämförelse med andra regionala klimatmodeller. Dock har 
diverse avvikelser noterats jämfört med observationer.

För medeltemperaturen på 2 m höjd visar rca3 överlag ett fel mellan ± 1 ºC under 
säsongerna. Under vintern tenderar modellen att överdimensionera temperaturen med upp
emot 3-4 ºC i de nordöstra delarna av Europa: vid västra Ryssland, Finland och norra 
Sverige. Även höstmånaderna visar ett för högt temperaturvärde (~1-2 ºC) i norra Sverige,
Finland och små områden i nordvästra Ryssland. I norra Skandinavien tros den för varma 
uppskattningen bero på att observationer visar en för kall temperatur då många av 
instrumenten är placerade i dalar som vid stabilt väder tenderar att vara kallare än 
omkringliggande platser. I nordvästra Ryssland tros felet bero på att modellen 
underdimensionerar snömängden och ger på så vis ett lägre albedo. Det i sin tur leder till 
att temperaturen blir varmare i modellen än vad observationer har uppmätt. 

Runt Medelhavet: vid Spanien, Italien, Balkanhalvön, Turkiet och Nordafrika, ger 
modellen ett större fel genom att underdimensionera temperaturen med 3-4 ºC. Främst 
sker underdimensioneringen under vinter och höstmånaderna men även under 
sommarmånaderna, då främst i Turkiet och Spanien. Oklarheter råder varför modellen 
underdimensionerar temperaturen i de områdena. En teori för vintersäsongen är att 
modellen överdimensionerar intensiteten eller frekvensen för högtrycksbetonade 
cirkulationer som ger torrare och klarare väder, vilket leder till att mer långvågig strålning 
försvinner från atmosfären.

Modellens feluppskattning av nederbörd är svårare att förutse än för temperatur. 
Eftersom svårigheter finns med att mäta nederbörd kan jämförelse med observationer inte 
helt förlitas på. Modellen har därför jämförts med både observationer och återanalysen 
ERA-40. Överlag ger modellen en bra bild över nederbörden i Europa. Vid bergstoppar, 
främst i Alperna och norra Sverige, tenderar modellen att överdimensionera nederbörden. 
Anledningen tros bero på en överdimensionering av molntäcket över områdena. Under 
vintermånaderna tenderar modellen att överdimensionera nederbörden i de västra och 
östra delarna av Europa, samt i Sverige. Felet är dock svårt att uppskatta då 
observationerna som sagt inte ger en korrekt bild av det verkliga värdet. I Sverige sker en 
överdimensionering av nederbörd också under sommar och höst. Anledningen tros bero 
på en överdimensionering av avdunstning.

5.3. Analys av tabelldata

Tabell 2, 4 och 6 som visar vad för värden olika utsläppsscenarier ger tyder på ett 
inkonsekvent resultat. Temperaturmässigt är A1B och A2 lika medan B1 skiljer sig. 
Detsamma gäller för avdunstningen. Att förutsäga nederbörden är desto svårare. Inget 
scenario visar på liknande resultat och inget scenario tenderar enhälligt att ge störst 
respektive minst nederbördsökning för de olika områdena. Till exempel ger A1B störst 
ökning för Östersundsområdet medan det ger lägst för Malmö- och Uppsalaområdet. 
Inkonsekvensen tyder på svårigheter med att simulera klimatet, framförallt nederbörd. I 
den här rapporten har endast skillnaden mellan utsläppsscenarier visats. Om resultatet 
skulle jämföras vidare där andra globala modeller har använts som randvillkor, som 
diskuterats i avsnitt 5.1, hade ytterligare likheter och skillnader urskiljts. Vidare skulle även 
jämförelser av resultat mellan olika regionala klimatmodeller som utgångspunkt ge 
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ytterligare likheter och skillnader, eftersom modellerna ger olika feluppskattningar, där 
rca3:s har diskuterats i avsnitt 5.2. Dock beskriver rca3 klimatet väl i stora drag.

Ur tabell 3, 5 och 7 framgår det att temperaturökningen främst kommer att ske under 
vintermånaderna där ökningen blir mer omfattande ju längre norrut området ligger. Det 
innebär att vintermånaderna kommer att bli varmare än vad årsmedlet visar och snötäcket 
kommer sannolikt att främst hålla sig i de norra delarna av Sverige. Det kan tydligt ses för 
Uppsalaområdet, där medeltemperaturen för vintern kommer att övergå till plusgrader i 
framtiden. Notera också att medeltemperaturen för Östersundsområdet vintertid kommer 
att vara varmare än Uppsalaområdets medeltemperatur idag, vilket bidrar till att milda 
vintrar i framtiden kommer att innebära barmark även i delar av Norrland. Lägst ökning för 
Uppsala- och Östersundsområdet sker under sommarmånaderna medan lägst ökning i 
Malmöområdet sker under vårmånaderna, tätt följt av sommarmånaderna. Höst- och 
vårmånadernas temperaturökning tenderar att vara kraftigare ju längre norrut området 
ligger. Kopplingar kan då dras att temperaturvariationen under ett år kommer att bli mindre
omfattande i framtiden, framförallt i norr. Påminns det om vad som står i avsnitt 2.2.5. 
kommer då södra och mellersta delar av Sverige bli varmtempererat samtidigt som stora 
delar av norra Sverige, som idag är subarktiskt, övergå till fuktigt, kontinentalt klimat. 

För nederbörd och avdunstning är det framförallt intressant att jämföra ökningen mellan
varandra för att se hur den hydrologiska cykeln och vattenbalansen kan komma att 
ändras, enligt ekv.4 i avsnitt 2.2.3. I tabell 2 och 4 framgår det att den årliga differensen 
mellan parametrarna för Malmö- och Uppsalaområdet inte kommer att skilja sig överlag. 
För Östersundsområdet i tabell 6, däremot, kommer nederbörden att öka väsentligt mer än
avdunstningen. Gemensamt för alla tre områdena är att nederbörds- och 
avdunstningsdifferensen skiljer sig mellan årstiderna, där nederbörden ökar främst under 
vinter och höst och lägst under vår och sommar. Ökningen för avdusntningen är mer jämn 
över säsongerna. Eftersom temperaturen ökar som mest vintertid och minst sommartid är 
det enligt ekv.2 i avsnitt 2.2.3. inte konstigt att nederbörden ökar som mest då. Dock kan 
det vara värt att notera att nederbörden för Malmöområdet ökar, i stora drag, lika mycket 
som för de två andra områdena, trots att temperaturökningen är mindre. Även om 
avdunstningen också ökar mer kan det ändå tyda på ett blötare klimat. För Malmö- och 
Uppsalaområdet minskar nederbörden under sommaren samtidigt som avdunstningen 
ökar. Det resulterar i att Malmöområdet kommer att få en mer omfattande avdunstning än 
nederbörd under sommaren. Båda områdena kommer att bli torrare. I Östersundsområdet 
kommer differensen mellan nederbörd och avdunstning förhålla sig likadant under 
sommaren. Vintertid är avdunstningen lägst för alla områden vilket är intuitivt då luften är 
kallare. Ett tydligt mönster finns också att avdunstningen minskar ju längre norrut området 
ligger vilket beror på snötäckets utbredning. 

Värt att notera är också hur nederbördsfördelningen mellan årstiderna kommer att 
förändras. Idag faller den mesta nederbörden under sommar och höst för alla tre områden.
Tydligast kontraster syns för Uppsala- och Östersundsområdet. I och med att 
nederbördsökningen är minst under vår och sommar och mest under höst och vinter 
innebär det att höst och vinter tenderar att bli de nederbördsrikaste månaderna. Tydligast 
syns det för Malmöområdet där nederbördsmängden under vintern kommer att bli större 
än under sommaren. Eftersom avdunstningen överlag ökar lika omfattande under hela året
kan det innebära att vår och somrar i Sverige, framförallt i söder, blir torrare medan höst 
och vintrar blir blötare. Ha dock i åtanke att modellen överdimensionerar nederbörden som
mest under sommar och höst, vilket betyder att differensen mellan årstiderna inte är lika 
skarpa som resultatet antyder. Viktigt är också att tänka på avrinningen enligt ekv.4. Då 
den årliga differensen mellan nederbörd och avdunstning inte skiljer sig i stort, bortsett från
Östersundsområdet, medan det säsongsmässigt är skillnad bör i regel avrinningen 
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förändras. Hur dess förändring blir är svårt att förutse utifrån den här rapportens 
information men gissningsvis borde exempelvis avrinningen under våren minska då 
mindre snö kommer att smälta. Konsekvent lär istället avrinningen bli större vintertid.

Ovan fokusering på differensen mellan nederbörd och avdunstning kommer främst att 
påverka hur klimatet på platsen ser ut. Om fler vattenmolekyler faller ned i marken än vad 
som avdunstas innebär det troligtvis rikligare växtlighet. För att få veta hur blött klimatet 
kommer att upplevas räcker det med att se på nederbörd. Alla områden kommer upplevas 
som blötare i framtiden då mer nederbörd kommer att falla, förutom somrarna i Malmö- 
och Uppsalaområdet.

5.4. Analys av differenskartorna

Tas det hänsyn till modellens feluppskattningar kommer temperaturdifferensen för södra 
Europa att vara större än vad som skådas i resultatet. Det kommer främst påverka 
Malmöområdet vilket innebär att områden i södra Europa som visar låg 
temperaturdifferens kommer att vara varmare egentligen. Områden som visar kallare 
kommer däremot få en lägre differens. Det innebär att många liknelser mellan 
Malmöområdets framtida klimat och södra Europas nuvarande klimat försvinner, framförallt
då i Spanien. För Uppsalaområdet och Östersundsområdet finns inte lika tydliga 
nolldifferenser i södra Europa. Hos de områdena var södra Europa redan varmare innan 
feluppskattningen togs hänsyn till. 

Då modellen överskattar nederbörden i Sverige innebär det att områden som visar åt 
det torrare hållet i resultatet egentligen innebär en lägre differens. Det är svårt att förutse 
hur mycket modellen överdimensionerar nederbörden vilket medför svårigheter att veta var
den egentliga nolldifferensen kommer att vara. Vid analys är det ändå bra att luta mot de 
torrare (brunare) områdena på nederbördskartorna, framförallt under sommar och höst. De
områdena har med störst sannolikhet liknande nederbördsvärden som områdena i Sverige
kan ha i framtiden. Under vintermånaderna överskattas nederbörden även i västra och 
östra Europa. Vid de delarna är sannolikheten att nederbördsvärdena bäst stämmer 
överens med de vita områdena på nederbördskartorna. Eftersom orsaken till 
överdimensioneringen av nederbörd under sommar och höst i Sverige troligen beror på en
överdimensionering av avdunstning kan samma resonemang vid analys utnyttjas för 
avdunstningskartorna.

Både nederbörds- och avdunstningsdifferensen varierar beroende på årstid för samtliga
områden. Områden söder om Alperna kan i princip bortses då både nederbörd och 
avdunstning är mer omfattande än referensområdena i framtiden. Även temperaturmässigt
kommer det alltid att vara varmare längst i söder. Gemensamt för de tre områdena är 
också att avdunstning under höst och vinter är mindre omfattande i östra Europa idag än 
referensområdena i framtiden och under vårmånaderna mer omfattande i västra och 
mellersta Europa. Sommarmånaderna varierar beroende på referensområde och liknar 
stora delar av både västra och östra Europa idag. Nederbörden för vinter och vår tenderar 
att vara fattigare i östra Europa idag än de tre referensområdena i framtiden. Sommar och 
höst är mer utspridd men eftersom avdunstningen för hösten är mer lik de västra delarna 
kan begränsningar göras. Svårast är att dra kopplingar för sommarmånaderna då både 
nederbörd och avdunstning är likt stora områden i både öst och väst. Även temperaturen 
då är utspridd.

På differenskartorna syns det tydligt att områden med liknande temperatur inte 
nödvändigtvis har liknande värden när det gäller nederbörd och avdunstning. På så vis 
komplicerar det processen att försöka hitta områden i dagens Europa som 
referensområdena i framtiden kommer att likna. Samtidigt stärker det också argumentet att
det inte räcker med att enbart undersöka hur temperaturen för ett område förändras och 
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jämföra resultatet med hur det klimatet kan bli likt ett annat områdes klimat idag. 
Nederbörd och avdunstning spelar också in.

5.5. Vädrets naturliga variation

Som beskrivet i avsnitt 2.2.6. kan vädret variera mellan olika perioder beroende på vilken 
luftmassa som dominerar. Det kan röra sig om skillnader mellan olika dagar eller att ett 
mönster kan skådas under flera år, till exempel att vintrarna är milda. På grund av 
energibalans, vind, oscillationer med mera finns det en naturlig variation över vädret på en 
plats. Viktigt är därför att notera att klimatmodeller ger ett uppskattat medel på hur klimatet
kommer att förändras. Trots att simuleringen säger att Skåneområdet vintertid kommer att 
bli 4 ºC varmare än idag kan det ändå bli en kall och snörik vinter i framtiden precis som 
att Uppsalaområdet idag kan ha en mild och snöfattig vinter, trots att medeltemperaturen 
normalt ligger under 0 ºC. Modellen talar dock om att sannolikheten för att Malmöområdet 
ska få en snörik vinter är betydligt mindre i framtiden än vad den är idag. 
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6. Slutsats
Det framgår tydligt av differenskartorna att det inte räcker med att endast jämföra 
temperatur mellan referensområdet i framtiden och områden i Europa idag för att få reda 
på hur klimatet kommer att bli. När hänsyn till nederbörd och avdunstning tas, behöver 
områden som visar på liknande temperatur inte nödvändigtvis ha liknande nederbörds- 
och avdunstningsvärden. Vid en klimatanalys för hur klimatet i ett område kommer att 
upplevas bör därför temperatur, nederbörd och avdunstning beaktas.

Samtliga områden kommer att upplevas som blötare då mer nederbörd kommer att 
falla. Störst ökningen blir det för Östersundsområdet. Undantagen är somrarna för Malmö- 
och Uppsalaområdet där det istället blir torrare. Då den årliga differensen mellan 
nederbörd och avdunstning förhåller sig ungefär lika för Malmö- och Uppsalaområdet 
innebär det att andelen växtlighet i områdena inte kommer att förändras avsevärt. 
Östersundsområdet, däremot, kommer en differens öka mot det blötare hållet vilket kan 
innebära mer växtlighet. Sett till årstiderna ändras dock differensen för samtliga områden 
vilket tyder på att avrinningen kommer att förändras. Temperaturen kommer att öka för alla
årstider hos alla områden. Störst ökning sker på vintern, framförallt i norr, medan lägst 
ökning sker under sommaren, vilket leder till lägre temperaturvariation under året. Det 
resulterar i att växtlighet som gynnas av varmare klimat kommer att breda ut sig norrut.

Malmöområdet tenderar under vinter och vår att likna klimatet som finns i västliga och 
mellersta delarna av Europa idag, vid inre delar av Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
Svårare är det att dra kopplingar för sommar och höst. Sommaren tenderar att gå mot ett 
klimat likt östra Europa vid Ukraina medan hösten mest kommer att likna det 
Västeuropeiska klimatet, särskilt vid kusterna mellan Frankrike och Storbritannien. 
Området tenderar därmed att gå mot ett varmtempererat klimat likt det maritima 
kustklimatet, med undantag för sommaren. 

Uppsalaområdet tenderar under vinter och vår att likna klimatet som idag finns vid 
Tyskland och Polen, särskilt i de norra delarna. För sommar och höst är kopplingar svåra 
att dra. Sommaren tenderar att likna klimatet i östliga Europa vid Ukraina och Vitryssland 
medan hösten liknar de västliga delarna längs kusten mellan Frankrike och Storbritannien.
Området kommer därmed att övergå till ett varmtempererat klimat likt det maritima 
kustklimatet, med undantag för sommaren.

Östersundsområdet tenderar för alla årstider att likna klimatet som framförallt finns i 
södra Sverige idag. Klimatet hos området kommer fortfarande att vara kalltempererat men 
mer likt det fuktiga, kontinentala klimatet.

Eftersom rapportens resultat baseras på endast en klimatsimulering bör en viss 
försiktighet tas gentemot det. Det har visats att det räcker med att byta utsläppsscenario 
för att  resultatet, framförallt nederbörd, ska bli annorlunda. I tidigare studier har det också 
visats att randvillkor från olika globala klimatmodeller ger olika resultat. Främst för 
nederbörd. I och med klimatets komplexa processer och människans relativt korta 
mätserier är det svårt att förutsäga ett framtida klimat. Dock ökar förståelsen för klimatet 
hela tiden samtidigt som mer precisa klimatmodeller utvecklas vilket leder till att 
klimatsimuleringar i framtiden säkerligen kommer att ha mindre osäkerheter. 

Tackord
Tack till min handledare Hans Bergström som har bidragit med goda råd och intressanta 
synpunkter till det här arbetet. 
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