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Abstract 
 
The Future Winter Climate in Sweden 
Adam von Kraemer 
 
How the winter climate in Sweden will differ between the time periods 2071-2100 and 
1971-2000 is reviewed in this work. The investigated parameters are temperature, 
precipitation, wind, snow depth and snow distribution. Climate model data (CORDEX) 
with the resolution 12.5 km based on three different representative concentration 
pathways (RCP scenarios) were processed in Matlab and projected over Sweden. 
For a thorough analysis of the significance of the regional model resolution, data with 
the resolution 50 km was provided for a ten year period. The RCP 8.5 scenario could 
implicate a 10 degree increase in temperature, and upto 50% more precipitation. For 
the RCP 2.6 scenario, the precipitation alters with -5 to 20%, and the temperature 
increases with 1-4 degrees. The number of days with precipitation events remain 
unaltered regardless of RCP scenario, instead the amount of precipitation in general 
increases for each precipitation event. This is verified when looking at the amount of 
days with heavy precipitation, which will increase with 20%, 37% and 68% for RCP 
2.6, 4.5 and 8.5, respectively. The temperature change will be more substantial in the 
north than in the south. The wind does not show any distinct patterns, which 
corresponds with historical observations. Even RCP 2.6 implies a diminishment of 
snow depth and snow distribution, which drastically amplifies for RCP 8.5. These 
changes will among others bring about increased winter water flow and a bigger risk 
for avalanches and floodings. Snow dependent businesses, for instance ski resorts, 
will be heavily affected by the changes. Regional low resolution climate models 
cannot illustrate local geographical variations, which by far has the biggest 
importance for modelling precipitation and snow depth. 
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Sammanfattning 
 
Sveriges framtida vinterklimat 
Adam von Kraemer 
 
I detta arbete studeras hur vinterklimatet i Sverige kommer att skilja sig åt mellan 
perioderna 2071-2100 och 1971-2000, med avseende på parametrarna temperatur, 
nederbörd, vind, snödjup och snöutbredning. Klimatmodelldata (CORDEX) i 
upplösningen 12.5 km baserade på tre olika strålningsdrivningsscenarier (RCP-
scenarier) behandlades i Matlab och modellerades över Sverige. För att analysera 
upplösningens betydelse tillhandahölls även data i upplösningen 50 km för en 
tioårsperiod. Scenariot RCP 8.5 kan ge så mycket som 10 grader varmare vintrar, 
med uppemot 50% mer nederbörd. För RCP 2.6 förändras nederbörden med -5 till 
20%, och temperaturen ökar med 1-4 grader. Antalet dygn med nederbördstillfällen 
kommer att vara oförändrat oavsett RCP-scenario; istället kommer mängden neder-
börd per tillfälle generellt att bli större. Detta bekräftas av antalet dygn med kraftig 
nederbörd, som kommer att öka med 20%, 37% respektive 68% för RCP 2.6, 4.5 
respektive 8.5. Temperaturökningen blir mer påtaglig i norr än i söder. Vinden upp-
visar inga tydliga mönster, vilket korresponderar med historiska observationer. Även 
RCP 2.6 innebär en förminskning av snödjup och -utbredning, vilket kraftigt förstärks 
med RCP 8.5. Dessa förändringar kommer bland annat att medföra ökade vinter-
vattenflöden och större risk för laviner och översvämningar, och snöberoende 
näringslivsaktörer som exempelvis skidanläggningar kommer att drabbas hårt av 
förändringarna. Regionala klimatmodeller med grövre upplösningar kan inte illustrera 
lokala geografiska variationer, vilket har i särklass störst betydelse för nederbörden 
och snödjupet. 
 
Nyckelord: Meteorologi, klimatologi, vinter, framtid 
 
Examensarbete C i meteorologi, 1ME420, 15 hp, 2015 
Handledare: Anna Rutgersson 
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Villavägen 16, 752 36 Uppsala 
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1. Inledning

Att spå och förutse morgondagens väder har länge varit kärnan av vad som utgör 
begreppet meteorologi. Det är inte bara intressant för allmänheten att veta ifall ett 
paraply bör medtagas under promenaden till jobbet, utan även nödvändigt för att veta
om väglaget under morgondagens biltur kommer att vara förrädiskt eller 
betryggande.

Klimatet har både på global och regional nivå alltid genomgått naturliga 
variationer, skapade av långgående fysiska och kemiska processer i atmosfären. 
Under andra halvan av 1900-talet utvecklades teorin att en mänskligt orsakad global 
uppvärmning håller på att ske, vilket med tiden fått mer och mer stöd av forskare 
världen över. Mellan åren 2005 och 2010 fördubblades mängden vetenskapliga 
artiklar om klimatförändringar (Kjellström et. al., 2014).

Trots en utökad förståelse och kunskap kring den globala uppvärmningen är 
oppositionen mot att uppvärmningen faktiskt skulle vara orsakad av människan ännu 
förhållandevis stor, särskilt i USA. En av de första stora försöken att förändra detta 
gjordes av amerikanen Al Gore med dokumentärfilmen En obekväm sanning år 2006.
Enligt en studie gjord i USA år 2009 var dock 50% av den tillfrågade amerikanska 
befolkningen (Jacobsen, 2009) fortfarande skeptiska till att det finns tillräckligt starka 
bevis för att en mänskligt orsakad global uppvärmning faktiskt sker.

Massmedias rapportering om klimatförändringar och den globala 
uppvärmningen är förmodligen den mest effektiva vägen till att göra allmänheten mer
underrättad, särskilt om redogörelsen sker genom tidningars löpsedlar (Sampei & 
Aoyagi-Usui, 2009). Studier har dock visat att medvetenheten oftast sker temporärt. 
För att förhöja och behålla medvetenheten är det därför fundamentalt med mer 
kontinuerlig rapportering från massmedias sida.
           Det finns dock ett stort gap mellan människors medvetenhet om klimat-
förändringar, och viljan att på ett personligt plan agera (Tiller & Schott, 2013). Enligt 
många av de som är medvetna om den globala uppvärmningen är det troligt att den 
kommer att ge en negativ inverkan på deras liv. Många är i samband med detta 
exempelvis medvetna om att ens egna semesterturism bidrar till utsläpp av växthus-
gaser, men väljer ändå att tillbringa sin semester långt ifrån sitt eget hem på ett sätt 
som ofta inte kan klassas som miljövänligt. Orsaken är att man anser att ansvaret 
ligger hos en nationell eller internationell instans.  

FN's internationella klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) har sedan 1990 med några års mellanrum producerat så kallade 
assessment reports, där de samlat viktiga resultat från framstående forskares 
vetenskapliga studier kring klimatologi och klimatförändringar världen över. I den 
senaste rapporten, nummer fem i ordningen, framgår det enligt IPCC (2013) att den 
globala medeltemperaturen de tre senaste årtiondena varit de högst uppmätta sedan
temperaturobservationer började göras.

Studier tyder på att framtidens klimatologiska kontraster verkar öka, till följd av 
ett förändrat hydrologiskt kretslopp (Kjellström et. al., 2014). I områden där det 
exempelvis redan regnar mycket väntas det regna ännu mer, och där det redan är 
torrt kommer det att bli ännu torrare.

Med de globala klimatförändringarna i åtanke har arbetet med denna uppsats 
gjorts för att studera hur klimatet i Sverige kan tänkas se ut under vintermånaderna 
december, januari och februari under perioden 2071-2100. Parametrarna som 
studerats är lufttemperatur, vindstyrka, nederbördsmängd, snödjup och 
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snöutbredning. Med information och kunskap om hur dessa parametrar varierar går 
det att få ett perspektiv på hur vinterklimatet över ett geografiskt område ser ut. För 
att kunna analysera resultatet har perioden 1971-2000 använts som referensperiod.

Huvudfrågeställningarna som genomsyrar denna uppsats är:
• Hur kan man simulera framtidens klimat?
• Hur skiljer sig Sveriges vinterklimat år 2071-2100 jämfört med 1971-2000?
• Varför skiljer det sig åt?
• Vilka blir konsekvenserna för vinterklimatet?
• Hur stor eller liten skillnad blir det mellan olika regionala nedskalningar?

     

2. Bakgrund

2.1 Meteorologi, klimatologi & hydrologi
Mer formellt definieras begreppet meteorologi som studier av hur atmosfärens fysik 
och kemi samverkar med varandra. Meteorologiska studier under längre tidsperioder 
brukar definieras som klimatologi, eller läran om klimaten. Klimatet över en specifik 
region beskriver hur olika meterologiska parametrar förhåller sig och varierar över 
längre tidsperioder. För att definiera klimatet över ett geografiskt område beräknas 
parametrarnas medelvärden och varianser över en period på 30 år. Meteorologiska 
studier med dessa tidslängder är nödvändiga för att täcka upp naturlig variation som 
kan ske över ett fåtal eller flertal år. Meteorologin och klimatologin samverkar tätt 
med hydrologin, som beskriver vattnets cirkulation och samverkan mellan atmosfär, 
hav och land.

2.2 Växthuseffekten
När man talar om framtidens klimat brukar man använda så kallade klimatscenarier –
tänkbara utfall av hur klimatet i framtiden kan tänkas se ut. Det är självklart omöjligt 
att veta hur klimatet med tiden kommer att förändras, dels på grund av svårigheten 
med att förutsäga naturliga variationer i klimatet, samt på grund av det faktum att 
klimatet påverkas av utsläpp av växthusgaser (IPCC, 2013). Tack vare fler och bättre 
historiska observationer och mätningar går det dock att bilda sig en uppfattning om 
hur mycket ökade utsläpp bidrar till klimatförändringarna.

Den globala uppvärmningen brukar även kallas för den förstärkta 
växthuseffekten. Det är dock viktigt att skilja på den antropogena (det vill säga av 
människan orsakade) växthuseffekten och Jordens naturliga växthuseffekt. Efter att 
ha värmts upp av solens strålning emitterar Jordytan naturligt ut infraröd strålning, 
vilken absorberas av växthusgaser i luften, som på nytt emitterar strålningen i alla 
olika riktningar. Utan den naturliga växthuseffekten med en atmosfär som tar upp 
värmestrålning och på nytt sänder tillbaka den mot marken, hade Jordens 
medeltemperatur landat på ungefär -15 grader, istället för +15 grader som är fallet 
idag (Bernes & Holmgren, 2009). Av växthusgaserna, de gaser i atmosfären som 
absorberar infraröd strålning, utgörs den största växthuseffekten av vattenånga och 
koldioxid. Andra växthusgaser, som ozon, metan och lustgas, utgör en betydligt 
större växthuseffekt per molekyl räknat, men finns i mycket mindre halter än 
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vattenånga och koldioxid. Dessa brukar ibland räknas om till koldioxidekvivalenter, 
vilket ger en siffra på exempelvis hur mycket koldioxid en viss mängd metan 
motsvarar för att uppnå samma växthuseffekt. Detta gör det möjligt att kunna jämföra
olika ämnens påverkan på uppvärmningen med varandra.

Det globala genomsnittet av solinstrålningens styrka är ca 340 watt per 
kvadratmeter (SMHI, 2007). Med den antropogena växthuseffekten ökar andelen 
växthusgaser i atmosfären. Absorptionen blir större, vilket leder till en ökad emission 
av infraröd strålning tillbaka mot Jordytan, som i sin tur orsakar en temperatur-
höjning. I figur 1 visas den genomsnittliga globala energibalansen.

2.3 Klimatscenarier
För att kunna göra beräkningar och simuleringar av framtidens klimat har FN's 
klimatpanel tagit fram tre olika så kallade RCP-scenarier, Representative 
Concentration Pathways. På svenska kallas dessa för strålningsdrivningsscenarier, 
och är mått på hur stor antropogen strålningsdrivning Jorden kan tänkas ha år 2100, 
jämfört med den globala strålningsdrivningen som Jorden hade under förindustriell tid
år 1750. Dessa mäts i enheten watt per kvadratmeter (Kjellström et. al., 2014). 
Scenarierna brukar allmänt anges som de olika nivåerna 2.6, 4.5 och 8.5. Ibland 
används även nivån 6.0.

3

Figur 1: Jordens globala energibalans. Gult visar kortvågsstrålningen, den inkommande 
solstrålningen. Rött visar långvågsstrålningen, den emitterade värmestrålningen från mark 
och atmosfär. Den antropogena växthuseffekten gör att emissionen av värmestrålning från 
växthusgaser i atmosfären blir större, vilket leder till en uppvärmning av Jordytan. Översatt 
från NASA (2009).



Positiva värden innebär med andra ord en positiv nettostrålningsbalans (gaser
i atmosfären absorberar och återemitterar mer värmestrålning) som i sin tur leder till 
en atmosfärisk uppvärmning. Negativa värden innebär en negativ nettostrålnings-
balans som på motsvarande sätt istället resulterar i en avkylning. Enligt IPCC (2013) 
var den globala antropogena strålningsdrivningen år 2011 2.29 watt per kvadrat-
meter, vilken mellan 2011 och 2013 ökat med ytterligare 0.08 watt per kvadratmeter 
(Kjellström et. al., 2013).

Kortfattat innebär scenariot 8.5 att koldioxidutsläppen år 2100 kommer att vara
ungefär tre gånger så stora som idag och att beroendet av fossila bränslen är fortsatt
stort. 6.0 innebär att koldioxidutsläppen når ett maxima år 2060 och sedan börjar 
minska och att metanutsläppen stabiliserats. Med nivån 4.5 införs en genomgripande
klimatpolitik där utsläppen minskar efter år 2040. RCP 2.6 innebär en minskad 
användning av olja och att utsläppen minskar efter år 2020. Med hjälp av information 
om strålningsdrivningen går det att approximera halten växthusgaser i atmosfären, 
vilket därmed gör det möjligt att skildra tänkbara utsläppsscenarier (Persson et. al., 
2015).

IPCC har kategoriserat olika nivåer av sannolikhet (IPCC, 2013) att enskilda 
tröskelvärden kommer att överstigas, eller att enskilda konsekvenser kommer att 
inträffa som följder av klimatförändringarna. I grund och botten går det dock inte att 
ange någon siffra på hur stor sannolikhet det är att var och ett av de olika utsläpps-
scenarierna kommer att inträffa, av den orsaken att det inte är något som styrs av 
slumpen. Eftersom att det är antropogena utsläpp av växthusgaser som ligger till 
grund för scenarierna, är det istället en politisk och ekonomisk fråga.

2.4 Klimatmodeller
Med en eller flera klimatmodeller går det att simulera olika tänkbara klimatscenarier 
för en längre tidsperiod ett par eller många år framåt i tiden. Modellerna delar upp 
atmosfären över land och hav i så kallade gridboxar, ett tredimensionellt rutnät, där 
utvecklingen av åtskilliga parametrar för varje box simuleras steg för steg framåt i 
tiden. Med ett ungefärligt mått på hur mycket atmosfärens sammansättning kommer 
att ändras i termer av meteorologiska och hydrologiska parametrar, kan en klimat-
modell med hjälp av matematiska och fysikaliska ekvationer med en viss sannolikhet 
beräkna och simulera hur klimatet över ett visst område i framtiden kommer att 
förändras.

Andelen växthusgaser som grundar sig i strålningsdrivningsscenarierna 
används som indata till globala klimatmodeller. Med superdatorer simuleras Jordens 
klimat för varje enskild gridbox. Dessa enorma beräkningar gör att det trots 
datorernas kapacitet kan ta flera veckor att slutföra simuleringarna, vilket gör att 
resultatet blir relativt lågupplöst. Därför används regionala klimatmodeller för att skala
ner och göra simuleringar över exempelvis en enskild världsdel eller ett flertal länder, 
med målet att returnera mer detaljerade produkter med högre upplösningar än vad 
de globala modellerna kan åstadkomma.

CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) är ett internationellt samarbete
som syftar till att skapa ett gemensamt ramverk för hur globala klimatmodeller ska 
köras, med avseende på exempelvis variabler, domän, filformat och tidsupplösning; 
vilket i slutändan gör det lättare för forskare och organisationer att jämföra olika 
modeller med varandra (t.ex. Persson et. al., 2015). CORDEX (Coordinated Regional
Downscaling Experiment) är en del av detta projekt, där målet är att använda 
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gemensamma verktyg vid regional nedskalning av de globala klimatmodellerna, för 
att få liknande regionala nedskalningar över alla Jordens kontinenter (t.ex. Kotlarski 
et. al., 2014). SMHIs (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) egna 
forskningsavdelning Rossby Centre är en av aktörerna i detta samarbete, vilken 
utvecklar egna regionala klimatmodeller främst avsedda för Europa, kallade RCA 
(Rossy Centre Atmosphere model), där RCA4 är den senast utvecklade modellen.

Ingen klimatmodell är perfekt, därför vägs ofta flera olika klimatmodeller 
samman för att försöka uppnå högre tillförlitlighet, vilket skapar en så kallad 
ensemble. Bakom SMHIs regionala klimatmodell ligger nio stycken globala klimat-
modeller som kombinerats med varandra (Persson et. al., 2015).

Det går inte att veta hur utsläppen i framtiden kommer att förändras, vilket är 
en av flera anledningar till att osäkerheten i klimatmodellernas simuleringar ökar ju 
längre fram i tiden som simuleringarna avser.

2.5 Modellupplösning
Med högre upplösningar är det enklare att förutse lokala variationer och extremer, 
bland annat tack vare en bättre representation av terrängen, som annars går 
förlorade då varje enskild gridruta ska representera ett större område. För några år 
sedan var upplösningen (med andra ord längden på respektive gridruta) 50 km den 
högsta som fanns att tillgå för allmänheten. 2013 släppte SMHI den senaste 
generationens regionala klimatsimuleringar, projicerade över hela Europa, med en 
upplösning på 12.5 km. 

Med en högre modellupplösning fås exempelvis en bättre representation av 
dygnsnederbörd, vilket jämfört med modeller med lägre upplösningar bland annat 
visar på kraftigare ökningar av lokala nederbördsextremer. Detta hänger delvis ihop 
med att molnen vid beräkningar med modeller med lägre upplösningar visas på ett 
förenklat sätt, vilket gör att konvektiva moln och lokala regnskurar inte framträder.

Högre modellupplösningar begränsas av teknik och resurser. Det är extremt 
många gridboxar som ska beräknas i ett tredimensionellt rutnät i atmosfären, och 
trots att SMHI använder sig av superdatorer på det Nationella SuperdatorCentret i 
Linköping (NSC) kan det ta flera veckor att färdigställa en enda körning (Persson et. 
al., 2015). Jakten mot högre upplösningar pågår dock ständigt.

3. Genomförande

3.1 Klimatdata
ESGF (Earth System Grid Federation) är ett internationellt samarbete mellan flertalet 
olika aktörer och institut världen över, bland annat SMHI. På deras internetportal 
tillhandahålls fritt omfångsrika dataset med avseende på en mängd olika 
meteorologiska variabler samt tidsperioder. Data finnas att hämta baserade på 
åtskilliga globala och regionala simuleringsmodeller. I detta arbete valdes ICHEC-
EC-EARTH, en global klimatmodell som bland annat IPCC använder som underlag 
för assessment reports (SMHI, 2012). Som regional nedskalning används SMHIs 
egna modell RCA4 hämtad från CORDEX-projektet, simulerad för den Europeiska 
domänen med upplösningen 12.5 km.
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På hemsidan tillhandahålls simulerade klimatdata från år 1951 fram till år 
2100. Framtida data finns att tillgå baserade på IPCCs tre olika RCP-scenarier 2.6, 
4.5 och 8.5. För analysperioden 2071-2100 samt referensperioden 1971-2000 
hämtades data för månads- och dygnsmedelvärden från följande variabler:

• Lufttemperatur på två meters höjd
• Vindstyrka på två meters höjd
• Nederbördsmängd
• Snödjup
• Snöutbredning

3.2 Dataanalys
Samtliga dataset bearbetades och analyserades i MATLAB. Dessa 

begränsades från Europa till Sverige genom att definiera landets geografiska position
i termer av latitud och longitud. För varje gridruta genom landet beräknades 
variablernas medelvärden över de två respektive trettioårsperioderna, samt 
differenser mellan dessa perioder.

Eftersom att upplösningen är begränsad till 12.5 • 12.5 km blir resultatet något 
pixligt vid plottning av resultaten (se figur 2). För att lösa detta används så kallad 
kubisk interpolation, som är en matematisk metod för att få fler datapunkter att arbeta
med. Data från flera olika närliggande gridpunkter vägs samman för att generera nya 
punkter emellan, vilket därigenom ökar upplösningen. De mellanliggande pixlarna är 
därmed endast teoretiska värden på hur det skulle kunna se ut om datasettens 
ursprungliga upplösning varit högre, men på detta sätt ges plottarna ett mer jämnt 
och lättöverskådligt utseende.

Efter interpoleringen ritades kartorna för alla de meteorologiska variablernas 
geografiska distribution upp, och sparades för analys.

Gridrutorna över Sverige plockades ut manuellt, för att vid kommande 
beräkningar inte fånga data från omkringliggande hav och länder. Detta gridnät 
delades sedan manuellt upp i de geografiska områdena Götaland, Svealand och 
Norrland. För nederbörden sattes värdet 0.1 mm/dygn som tröskelvärde, där all data 
över detta värde definierades som nederbörd, och all data under räknades som icke-
nederbörd. Sedan bearbetades datasetet för temperaturen, och för varje nederbörds-
tillfälle och gridruta noterades om nederbörden korresponderade med plus- eller 
minusgrader, vilket därmed definierades som regn respektive snöfall. Samma studie 
gjordes för att undersöka hur antalet dygn med kraftig nederbörd, här definierat som 
minst 8 mm/dygn, kommer att förändras.

3.3 Grövre upplösning som jämförelse
För att få en överblick över upplösningens betydelse laddades även data ned i 
upplösningen 50 • 50 km, vilket är en äldre standard för regionala klimatmodeller. För
att inte få en överflödig databehandling valdes tioårsperioden 1971-1980 ut som 
referensperiod vid jämföranden av upplösningarna. 

För att få en, om än extremt grov, uppfattning om hur mycket som 
upplösningen påverkar datat, beräknades ett enda medelvärde för Sverige för var 
och en av de olika parametrarna med båda upplösningarna. Differensen dividerades 
med resultatet för den högre upplösningen, varav den lägre upplösningens relativa 
fel gentemot den högre kunde beräknas.
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4. Resultat

4.1 Kartillustrationer
Figur 1 visar medeltemperaturen under vintermånaderna december, januari och 
februari för nuvarande klimat (perioden 1971-2000). Till vänster ses resultatet för det 
ursprungliga datat, och till höger det interpolerade datat. Skillnaden är inte så stor, 
utan det är främst över haven som det är tydligt att kanterna blir mjukare och mindre 
pixliga. Mjukheten kan också förnimmas i delar av Norrlands inland och Svealand. I 
de södraste delarna av landet ligger medeltemperaturen runt 0 grader, medan den i 
de norra delarna ligger runt -15. De varmare temperaturerna över haven beror på att 
det där är öppet vatten. Det är endast över Bottenviken som medeltemperaturen 
ligger under 0 grader, vilket talar för att det där varit ett flertal mer eller mindre långa 
perioder med istäckt vatten.

Redan vid beräkningar med det "mildaste" strålningsdrivningsscenariot RCP 2.6 syns
det att temperaturökningar är att vänta i hela landet, även om det bara är med ett 
fåtal grader (figur 3b).
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Figur 2: Medeltemperatur (°C) under vintermånaderna perioden 1971-2000, a) ursprunglig 
upplösning, b) interpolerad upplösning



Ett bättre sätt att illustrera temperaturskillnaderna är att plotta differenserna mellan 
de olika scenarierna och referensperioden. I figur 4 har temperaturvärdet i varje 
gridruta över landet för perioden 1971-2000 dragits bort från värdet i samma gridrutor
för RCP 2.6, 4.5 respektive 8.5 (2071-2100), vilket gör att det därmed går att 
illustrera temperaturskillnaderna mellan de två perioderna. Här syns tydligt hur ett 
högre strålningsdrivningsscenario medför mer markanta temperaturökningar. Det blir 
också tydligt att skillnaderna blir betydligt större längre norrut än längre söderut.
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Figur 3: Medeltemperatur (°C) under vintermånaderna perioden a) 1971-2000, 
b) 2071-2100, RCP 2.6

Figur 4: Medeltemperaturskillnader (°C) mellan vintrarna 2071-2100 och 1971-2000 för 
RCP a) 2.6, b) 4.5, c) 8.5



Om istället nederbörden studeras återfinns för RCP 2.6 och 4.5 inte samma mönster 
som för temperaturen (figur 5). Här ses att för RCP 2.6 minskar nederbörden i syd-
västra Sverige med uppemot 5% (de blåa nyanserna), medan den ökar med 5-20% i 
resten av landet. För RCP 4.5 ökar nederbörden med 5-25% i hela landet, medan 
den minskar i de norska fjällen. För RCP 8.5 ses samma tendenser som för 
temperaturen, med de största förändringarna i de norrländska inlanden. Här ses att 
nederbördsökningen kan bli så kraftig som 50%. Detta motsvarar en genomsnittlig 
ökning på ungefär 1 mm/dygn.

När vindstyrkan studeras (figur 6) ses ett intressant fenomen, nämligen att 
vindstyrkan tycks bli som lägst för strålningsdrivningsscenariot RCP 4.5 – ett helt 
annat mönster än för temperatur och nederbörd, där högre scenario inneburit en 
kraftigare ökning. RCP 4.5 innebär att vindstyrkan kommer minska med 5-10% över i 
princip hela landet, förutom längst i norr där det istället väntas bli någon enstaka 
procents ökning.

RCP 2.6 innebär en 0-10% minskning av vinden i de södra delarna av landet, 
och en 0-5% ökning i de norra delarna. RCP 8.5 ger här en 5-10% ökning i norr, en 
0-5% ökning i de mittersta delarna, och en liknande minskning i söder som för de 
andra scenarierna. En intressant aspekt är att de kraftigaste vindökningarna för alla 
tre scenarier kommer att ske i Bottenviken.

Generellt går det alltså inte att dra några slutsatser om vinden kommer öka 
eller minska i framtiden.
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Figur 5: Procentuell medelårsskillnad i nederbörd mellan vintrarna 2071-2100 och           
1971-2000, för RCP a) 2.6, b) 4.5, c) 8.5



En viktig parameter att titta närmare på när vinterklimatet studeras är såklart snö-
djupet. I figur 7b ses att snödjupet med scenariot RCP 2.6 minskat något i fjällen, i 
övrigt är det på det stora hela liknande referensperioden. Med RCP 4.5 (figur 8b) ses 
en uniform minskning med några decimeter över hela landet.

Det är istället med RCP 8.5 (figur 9b) som effekterna av uppvärmningen tydligt
framgår. Hela södra delen av landet upp till Dalarna kan mestadels vänta sig helt 
gröna vintrar. Även hela ostkusten från och med Stockholm och uppåt kan inte vänta 
sig många decimeter snö under vintrarna. Det är endast de nordvästra delarna av 
landet, som tack vare de högre belägna fjällen kan vänta sig vintrar med över en 
halvmeter snö.

Observera återigen att för alla dessa parametrar gäller medelvärden över en 
30-årsperiod, därigenom är det inte en unison illustration av hur vintrarna kommer att
se ut under 30 år.
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Figur 6: Procentuell medelårsskillnad i vindstyrka mellan vintrarna 2071-2100 och               
1971-2000, för RCP a) 2.6, b) 4.5, c) 8.5
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Figur 8: Medelsnödjupet (m) under vintermånaderna år a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 4.5

Figur 7: Medelsnödjupet (m) under vintermånaderna år a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 2.6



Det kan vara svårt att utläsa snödjupet för vissa ställen. Därför kan det, som ett 
komplement, även vara intressant att titta på snöutbredningen över landet. Figur 10, 
11 och 12 ger procentuella värden på hur lång tid under vintrarna som marken varit 
snötäckt. Denna parameter tar alltså ingen hänsyn till om det legat en decimeter eller
en meter snö på marken.

För referensperioden (figur 10a) ses att hela Norrland och delar av Svealand 
är täckt av den mest mörkblåa nyansen, vilket alltså innebär att marken varit snötäckt
90-100% av alla dagar i december-februari åren 1971-2000. För RCP 2.6 (figur 10b) 
ses inga betydande skillnader i snöutbredningen jämfört med referensperioden. Det 
kan dock urskiljas att gränsen för där bottenviken varit snötäckt (och därmed också 
frusen) över 10% av tiden har klättrat upp från utanför Östersund till utanför 
Skellefteå. 

För RCP 4.5 (figur 11b) har inte ens den nordligaste delen av Bottenviken varit
frusen och snötäckt över 10% av tiden, vilket korresponderar med att medel-
temperaturen där kommer att överstiga 0 grader. Här ses också att andelen mark 
som varit snötäckt över 90% av tiden minskat markant; både från syd, öster och 
väster. Andelen snötäckt mark i södra Sverige har även sjunkit med en eller ett par 
tiotals procent.
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Figur 9: Medelsnödjupet (m) under vintermånaderna år a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 8.5
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13

Figur 10: Procentuell tidsandel för snötäckt mark (snöutbredning) under vintermånaderna  
år a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 2.6

Figur 11: Procentuell tidsandel för snötäckt mark (snöutbredning) under vintermånaderna    
år a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 4.5



För RCP 8.5 (figur 12b) syns återigen det dramatiskt förändrade snöläget från 
figur 10. Det är bara de mest västra och norra delarna av landet som är snötäckta 
över 90% av vintrarna. Hela Götaland och delar av Svealand är endast snötäckta 0-
20% av tiden.

4.2 Regionala förändringar
Genom att använda sig av dygnsmedelvärden istället för månadsmedelvärden, har 
medelvärdet för antal dygn med snö respektive regn beräknats genom att uppskatta 
hur många dagar med nederbörd (över 0.1 mm) som korresponderar med en 
temperatur på över respektive under noll grader. Detta har gjorts efter en manuell 
uppdelning av gridrutor för landsdelarna Norrland, Svealand respektive Götaland, 
vilket går att se i figur 13.
           I tabell 1 visas temperaturgenomsnitten för de olika landsdelarna, samt för 
Sverige som helhet. Här ses att temperaturökningen för varje RCP-scenario blir 
störst för Norrland, och minst för Götaland, vilket korresponderar med temperatur-
distributionen i figur 4. Detta illustreras i en graf i figur 14, där det tydligt går att se att 
temperaturökningen kommer bli som allra störst för Norrland, följt av Svealand.
           I tabell 2 visas beräkningarna över Götaland, där det ses att antal dygn med 
snö kraftigt minskar ju högre RCP-scenario som studeras, samtidigt som antal dygn 
med regn kraftigt ökar. Det genomsnittliga antalet dygn med någon form av 
nederbörd kommer dock att vara samma som idag, oavsett vilket scenario som 
studeras.  

14

Figur 12: Procentuell tidsandel för snötäckt mark (snöutbredning) under vintermånaderna år    
a) 1971-2000, b) 2071-2100, RCP 8.5



Tabell 1: Genomsnittlig vintertemperatur (°C) för olika landsområden. För RCP-scenarierna 
anges i parentes skillnaden mot referensperioden 1971-2000.

Tidsperiod Scenario Sverige Norrland Svealand Götaland

1971-2000 - - 8.61 - 12.04 - 7.18 - 1.22

2071-2100 RCP 2.6 - 6.64 (+1.97) - 9.64 (+2.40) - 5.60 (+1.58) - 0.12 (+1.10)

2071-2100 RCP 4.5 - 5.03 (+3.58) - 7.86 (+4.18) - 4.05 (+3.13)   1.11 (+2.33)

2071-2100 RCP 8.5 - 2.34 (+6.27) - 4.77 (+7.27) - 1.60 (+5.58)   2.98 (+4.20)
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Figur 13: Resultat av manuell uppdelning av gridrutor för de olika landsdelarna.     
Blått symboliserar Norrland, grönt Svealand och rött Götaland.

Figur 14: Genomsnittlig vintertemperatur (°C) för Götaland, Svealand och Norrland.



Tabell 2: Genomsnittligt antal vinterdygn med nederbörd i form av snö respektive regn för 
Götaland

Tidsperiod Scenario Antal dygn 
med snö

Antal dygn 
med regn

Antal dygn                
med nederbörd

1971-2000 - 30 39 69

2071-2100 RCP 2.6 25 42 67

2071-2100 RCP 4.5 19 50 69

2071-2100 RCP 8.5 10 59 69

I tabell 3 visas samma beräkningar för Svealand. Här är andelen snö mot regn 
betydligt högre än för Götaland. Antalet dygn med nederbörd kommer dock även här 
vara lika stort.

Tabell 3: Genomsnittligt antal vinterdygn med nederbörd i form av snö respektive regn för 
Svealand

Tidsperiod Scenario Antal dygn 
med snö

Antal dygn 
med regn

Antal dygn                
med nederbörd

1971-2000 - 49 16 65

2071-2100 RCP 2.6 44 20 64

2071-2100 RCP 4.5 37 28 65

2071-2100 RCP 8.5 27 38 65

I tabell 4 ses resultatet för Norrland. Här sker de allra flesta nederbördstillfällena i 
snöfall, men också dessa kommer att minska i antal med högre RCP-scenario. Även 
för Norrland blir antal dygn med nederbörd samma.

Tabell 4: Genomsnittligt antal vinterdygn med nederbörd i form av snö respektive regn för 
Norrland

Tidsperiod Scenario Antal dygn 
med snö

Antal dygn 
med regn

Antal dygn                
med nederbörd

1971-2000 - 69 2 71

2071-2100 RCP 2.6 66 5 71

2071-2100 RCP 4.5 64 8 72

2071-2100 RCP 8.5 56 15 71

I tabell 5 ses resultaten beräknat för Sverige som helhet, vilket blir en samman-
vägning av de tre regionerna. Dessa är inte beräknade utifrån föregående tabeller, 
utan samma beräkningsprocedur har utförts samtidigt för hela landet. Detta gör att de
resulterande antalen nederbördsdygn siffermässigt blir ett mellanting mellan Norrland
och Svealand, på grund av det faktum att Norrland är överlägset störst, vilket ger 
betydligt fler gridrutor med data än Svealand och Götaland.
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Tabell 5: Genomsnittligt antal vinterdygn med nederbörd i form av snö respektive regn för 
Sverige som helhet

Tidsperiod Scenario Antal dygn 
med snö

Antal dygn 
med regn

Antal dygn                
med nederbörd

1971-2000 - 56 13 69

2071-2100 RCP 2.6 53 16 69

2071-2100 RCP 4.5 49 21 70

2071-2100 RCP 8.5 40 29 69

I figur 15 visas skillnaderna i en graf. Här ses att för RCP 8.5 kommer de största 
skillnaderna mellan regn och snö att ske i Svealand. De minsta absoluta skillnaderna
fås i Norrland, trots att det är där de största temperaturskillnaderna kommer ske. 

I tabell 6 har samma beräkningar gjorts, men istället för minimivärdet 0.1 mm 
har gränsvärdet 8 mm använts, vilket här definieras som antal dygn med kraftig 
nederbörd. Genom att dividera resultatet för varje respektive RCP-scenario med 
resultatet för referensperioden 1971-2000, ses att antalet dygn med kraftig nederbörd
blir större, och fler ju högre scenario som studeras.
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Figur 15: Genomsnittligt antal dygn med nederbörd i form av snö respektive regn per vinter.    
RCP-scenarierna gäller för perioden 2071-2100.



Tabell 6: Genomsnittligt antal vinterdygn med kraftig nederbörd (>8 mm) för hela Sverige

Tidsperiod Scenario Antal dygn   
med kraftiga 
regnskurar

Antal dygn    
med kraftigt 
snöfall

Antal dygn   
med kraftig 
nederbörd 

Procentuell
ökning

1971-2000 - 1,70, 2,78 4,48 -

2071-2100 RCP 2.6 2,29 3,08 5,37 20%,

2071-2100 RCP 4.5 3,18 2,95 6,13 37%,

2071-2100 RCP 8.5 4,81 2,73 7,54 68%,

4.3 Regionala modellens upplösning
I figur 16, 17 och 18 visas skillnaderna mellan lägre och högre upplösning grafiskt, 
där den lägre upplösningen på 50 km visas till vänster och den högre på 12.5 km till 
höger. För varje parametervärde i de 50 kilometer stora gridrutorna får det till höger 
plats 16 gånger så många rutor innehållandes data, vilket gör att Sverige med den 
högre upplösningen till höger täcks av 16 gånger fler datapunkter. I figur 15 ses hur 
temperaturen skiljer sig åt mellan upplösningarna.

I figur 17, där vindstyrkorna illustreras, märks klart och tydligt att mätintervallet blir 
snävare med den lägre upplösningen, då de allra lägsta vindstyrkorna på under 4 
meter per sekund nästan helt har fallit bort från kartan.
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Figur 16: Medeltemperatur (°C) under vintermånaderna perioden 1971-1980, beräknad med 
upplösningen a) 50 km, b) 12.5 km



I figur 18 visas samma illustrationer för snödjupet, där det för den lägre upplösningen
är uppenbart svårt att avläsa snödjupet i särskilt fjällkedjorna, som präglas av många 
lokala variationer på grund av terrängen samt blåst.

I tabell 6 ses de absoluta och relativa skillnaderna om ett enda medelvärde för
varje parameter beräknas över hela Sverige. Differensen mellan upplösningarna har 
här dividerats med resultatet för den högre upplösningen, varav den lägre 
upplösningens relativa fel gentemot den högre går att uppskatta. Här ses att 
upplösningens betydelse har överlägset störst betydelse för nederbörden följt av 
snödjupet, med 11.3 respektive 8.8 procent. I fallet med temperaturen ger 
upplösningen en betydande skillnad på 1.2 grader, medan det för vinden och snö-
utbredningen är svårt att avgöra om skillnaden är statistiskt signifikant (3.4 respektive
3.0 procent).
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Figur 17: Medelvind (m/s) under vintermånaderna 1971-80, beräknad med upplösningen
a) 50 km, b) 12.5 km



Tabell 6: Skillnader mellan medelvärden för landet med upplösningen 12.5 respektive 50 km.

Parameter 12.5 km 50 km Skillnad

Temperatur - 9.39°C - 8.21°C 1.18°C

Nederbörd 1.94 mm/dygn 2.16 mm/dygn 11.34%

Vind 4.74 m/s 4.90 m/s 3.38%

Snödjup 0.34 m 0.31 m 8.82%

Snöutbredning 77.01% 74.69% 3.01%
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Figur 18: Medelsnödjup (m) under vintermånaderna 1971-1980, beräknad med 
upplösningen a) 50 km, b) 12.5 km



5. Diskussion

5.1 Nederbörd och temperatur
Ett flertal studier tyder på att mängden nederbörd i norra Europa ökat det senaste 
århundradet (Bernstein et. al., 2007). Figur 5 visar att högre nederbördsökningar är 
att vänta i framtiden. För det mildaste scenariot, RCP 2.6, sker en föränding på -5 till 
20%, med andra ord inte en ökning över hela landet. För RCP 4.5 är den hel-
täckande och mellan 5-30%, medan den för det högsta scenariot, RCP 8.5, kan bli så
stor som 50% på vissa platser. För att analysera resultaten för nederbörd på ett 
nationellt plan behövs ett globalt förhållningssätt i åtanke. Orsaken till detta är att 
klimatförändringarna kommer göra att Jordens globala hydrologiska cykel förändras. 
Den intertropiska konvergenszonen vid ekvatorn kommer att intensifieras och 
expandera åt norr och söder (Seager et. al., 2010). När luftströmmarna sjunker vid 
Hadley-cellens ändar vid 30 graders latituder blir luften relativt sett torrare, vilket 
följer av det termodynamiska faktumet att varmare luft har en högre kapacitet att 
hålla kvar vattenånga än vad kallare luft har. Detta gör att de redan torra subtropiska 
klimaten kommer att bli ännu torrare. Den intertropiska konvergenszonens expansion
gör även att Hadley-cellerna expanderar och förskjuts mot polerna. På grund av 
dynamiska förändringar från luftmassornas förändrade cirkulation, flyttas lågtrycks-
bältena och förstärks vid de latituder som Sverige är beläget vid.

Den troligtvis mest utbredda övertygelsen bland människor som inte forskar 
eller jobbar med klimatologi, är att det i framtiden kommer att bli varmare. I figur 4 
ses att detta gäller för alla strålningsdrivningsscenarierna, även för det allra lägsta 
scenariot RCP 2.6. För detta scenario gäller i medeltal vintertemperaturökningar på 
1-4 grader. För det högsta scenariot RCP 8.5 kan vintrarna generellt bli uppemot 10 
grader varmare än idag. För RCP 4.5 handlar det om 2-6 grader varmare vintrar. 
Gemensamt för alla tre scenarierna är att temperaturökningen verkar bli flera grader 
större i norr än i söder. Detta korresponderar väl med historiska observationer på 
snödjup och snötäcke. Vinterns största snödjup har exempelvis minskat mest i 
Norrland under vintrarna 1991-2013 jämfört med 1961-1990 (Wern, 2015). Under 
samma tidsperioder har även snöutbredningen minskat i hela Sverige, som mest i 
södra halvan av landet. 

Detta kan sammankopplas med figurerna 7-12. I södra delen av landet är det 
under vintermånaderna i princip lika vanligt med snötäckt mark som med barmark. I 
norra hälften av landet är marken under referensperioden i princip alltid snötäckt, 
men i figurerna ses att detta inte kommer vara fallet i framtiden. En del av förklaring-
en till detta är att snö har det högsta albedot av alla ytor, vilket betyder att det på ett 
väldigt effektivt sätt reflekterar bort inkommande strålning. Med betydligt fler snöfria 
dygn minskar markens albedo kraftigt. Detta gör att mindre strålning reflekteras bort, 
vilket i sin tur ytterligare späder på den atmosfäriska uppvärmningen – med andra 
ord en ond cirkel.

En annan del av förklaringen till detta är något mer komplex och hänger i viss 
mån ihop med tidigare nämnda fenomen angående förändringar av luftmassornas 
dynamiska cirkulation vid ekvatorn och tropikerna. Vid ekvatorn präglas luften vid den
nedre delen av atmosfären av stark konvergens, då varma luftflöden från både norra 
och södra halvklotet möts, stiger, och transporteras mot polerna. Om den tropiska 
konvektionen intensifieras finns en omtalad teori att styrkan och frekvensen hos 
propagerande Rossby-vågor blir förstärkta, vilket ökar värmeflöden som konvergerar 
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mot polerna, och ger en större ökad nettostrålning vid polerna än vid ekvatorn (Lee, 
2014). Detta fenomen kallas för polar amplification, och är en del av anledningen till 
varför en ökad global medeltemperatur ger temperaturökningar som blir större och 
större längre bort från ekvatorn och närmare polerna (t.ex. Hezel, 2013). Detta kan 
därför vara en av förklaringarna till resultatet som ses i figur 4.

5.2 Regn eller snö?
Ett intressant resultat är att antalet dygn med nederbördstillfällen enligt tabell 2-5 inte
kommer att bli fler i framtiden. Det genomsnittliga antalet dygn med nederbörd under 
en säsong (december, januari och februari) ligger idag på 65-71 dygn över hela 
Sverige, och oavsett vilket RCP-scenario som studeras så är det genomsnittliga 
antalet nederbördsdygn i framtiden i princip helt oförändrat. Detta kan tyckas vara en 
aning paradoxalt mot det faktum att stora nederbördsökningar är att vänta. Av detta 
framkommer alltså att det är mängden nederbörd per nederbördstillfälle som 
generellt kommer att öka, inte antal nederbördstillfällen. Resultatet styrks av tabell 6, 
som visar att antal dygn med kraftig nederbörd (>8 mm) kommer att öka med 20%, 
37% respektive 68%, för RCP 2.6, 4.5 respektive 8.5. Värt att notera är att varje dygn
här räknas som ett separat tillfälle. Med andra ord räknas ett nederbördsområde som
sträcker sig över en natt som två olika tillfällen, eftersom att det pågår i två dygn. 
Detta gäller dock för alla beräkningarna, vilket därför inte torde göra så stor skillnad. 
Resultaten är utan tvekan bra underlag, och värda att beakta, vid klimat-
anpassningar. Uppdelningarna som gjorts i detta arbete för Götaland, Svealand, 
Norrland samt Sverige som helhet är ingen exakt representation för de faktiska 
geografiska uppdelningarna, men det är ändå en valid undersökning, med den 
begränsade upplösningen i åtanke. Tröskelvärdet angavs till bara 0.1 mm, vilket gör 
att ett dygn med regn i kanske tio minuter och sol resten av dygnet blir definierat som
ett nederbördsdygn. Det är även värt att ha i åtanke att det inte alltid är så att alla 
nederbördstillfällen där temperaturen är under exakt noll grader ger snö, och över 
noll grader ger regn, då det även beror av hur temperaturskikten ser ut i luften högre 
upp. 

5.3 Flöden
Varmare vintrar och ökade nederbördsmängder, varav en markant ökad andel i regn, 
kommer att i de norra delarna ge ökad snösmältning och större vattenflöden under 
vintermånaderna. I dagens klimat ökar vattenflödena kring april - maj när snön 
smälter som snabbast, minskar under sommaren, ökar under hösten och minskar 
igen under vintern. I en studie gjord för vattenföringen genom ett av Vänerns utlopp 
(Persson et. al., 2015) har flödesmönster modellerats för perioden 2071-2100. Dessa
uppvisar inte vår- och höstflödestopparna som vi är vana med idag. Istället kommer 
vattenflödena ligga på en markant högre nivå under hela vintern, för att sedan ligga 
något under referensperioden under sommarmånaderna. Detta utloppsexempel 
korresponderar tydligt med andra studier gjorda över större områden i landet (Xu, 
2000) där resultaten pekar mot samma slutsats – kraftigt förändrade vattenflödes-
mönster, mindre snöansamlingar, ökade vattenflöden under hela vinterhalvåret och 
minskade flöden under våren och sommaren.

I en nyligen gjord studie har det undersökts hur mängden regn som faller över 
snötäcken kommer att förändras i ett framtida varmare klimat. Stora regnmängder på
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en snötäckt mark kan ge upphov till stora vattenflöden, då regnet hjälper till att värma
upp och smälta snön under sin färd genom snötäcket, vilket ökar risken för över-
svämningar och laviner (Surfleet & Tullos, 2012). I studien spås snow-water-
equivalent (den mängden vatten som en viss mängd snö motsvarar) i de lägsta 
regionerna (0-300 meter över havet) minska med 50-100%, av den anledningen att 
dessa regioner på grund av den högre temperaturen kommer att få mindre snö. Detta
gör även att övergångszonen mellan regn och snö kommer att flyttas till högre 
altituder. I högre belägna regioner väntas snow-water-equivalent på grund av fler 
regn-på-snö-tillfällen därmed öka. Vattenflödena kommer under vintermånaderna att 
öka, samtidigt som snövattenflödena under våren blir mindre. Förvisso är denna 
studie gjord i delstaten Oregon i nordvästra USA, men klimatet i regionen är ändå på 
vissa sätt likt Sveriges, så liknande förändringar är möjliga även här.

5.4 Snö
Snölandskapet i Sverige kommer alltså att påverkas hårt. Förutom nämnda miljö-
betingade konsekvenser kommer det medföra en stor inverkan på näringslivet i 
landet, och en aktör som kommer att drabbas extra hårt är Sveriges skidindustri. 
Skidanläggningarna är extremt beroende av tillräckliga snötäcken för att verksam-
heten ska kunna fungera. När snödjupen i framtiden blir mindre kommer särskilt 
Svealands anläggningar, exempelvis Sälen och Idre i västra Dalarna, att befinna sig i
hårt utsatta positioner. Mer konstsnö kommer att krävas vilket förhöjer behovet av 
tillgängliga vattenreservoarer, vilket innebär avsevärt högre ekonomiska kostnader. 
Detta kan möjligtvis delvis kompenseras av en ökad mängd nederbörd, större snow-
water-equivalent, samt ökade vattenflöden.

Skidsäsongerna kommer att bli betydligt kortare, vilket ökar trycket på 
funktionalitet och tillgänglighet under mitten av säsongerna. På grund av ökade 
ekonomiska kostnader kan liftkortspriserna bli ohållbart höga, vilket i det långa loppet
skapar en ond cirkel. Skidanläggningar belägna vid lägre latituder kan antingen 
behöva stänga, eller flytta norrut till mer snösäkra områden. Detta kommer öka 
transportsträckorna för besökare väsentligt, vilket förutom den ekonomiska 
komponenten ytterligare späder på utsläppen och därigenom ökar den negativa 
påverkan på miljön. Enligt (Moen & Fredman, 2007) finns det inga självklara 
lösningar, men den bästa tycks vara att anläggningarna försöker utveckla företag-
samhet och turism hela året om, för att göra vinterhalvåret mindre utslagsgivande för 
anläggningarnas överlevnad.

5.5 Vind
Vid analys av resultaten för vindstyrkor (figur 6) är det kanske mest intressanta 
resultatet att vindstyrkorna blir som lägst för RCP 4.5. Det finns dock inga klara 
mönster att urskilja, förutom att vinden verkar öka i styrka en aning i norr och minska 
lite i styrka i söder. Avsaknaden av trender korresponderar både med historiska 
vindobservationer, och beräkningar från slutet av 1800-talet på geostrofisk vind 
gjorda med indata från mätningar av lufftryck (t.ex. Rutgersson et. al., 2014). Dessa 
klargör att vindklimatet uppvisar variabilitet över både några få år, samt över större 
perioder som några decennium. Till skillnad från temperatur- och nederbörds-
parametrarna är med andra ord den naturliga vindvariabiliteten större än 
eventuella indikationer på om klimatförändringarna kommer att innebära ökade eller 
minskade vindstyrkor, iallafall för vårt eget land.
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I figuren ses också att vinden kommer att öka i styrka med 5-10% över 
Bottenviken. Enligt (Kjellström et. al., 2013) hänger detta ihop med förändringar i 
atmosfärens stabilitetsförhållanden. I sammanhanget nämns också att vind-
hastigheterna i detta område inte kommer att bli nämnvärt högre, utan istället att det 
"blir mindre vanligt med helt vindstilla dygn eller att vindhastigheterna ökar något för 
dygn som idag har bara låga vindhastigheter."

5.6 Modellupplösning
Upplösningen på 50 km ger extremt pixliga kartor, där lokala variationer på några 
tiotals kilometer på grund av detta försvinner, vilket tydligt kan urskiljas i figurerna 16-
18. Osäkerheten för enskilda platser i landet blir alltså betydligt högre för den lägre 
upplösningen, då datat för exempelvis temperaturen på ett bra sätt ska kunna täcka 
både den enskilda lokala platsen, men även en kvadratisk omkrets på 50 km till.

I tabell 7 ses att skillnaden för temperatur i medeltal är 1.18 grader, vilken får 
bedömas som relativt stor. För vindparametern är skillnaden bara 3.4 procent, medan
den för nederbörden ligger på hela 11.3 procent. För snöutbredningen ses en skillnad
på bara 3 procent, trots att skillnaden i snödjup är nästan 9 procent.

Att skillnaden i nederbörd är så pass stor hänger mycket troligt ihop med 
tidigare nämnda svårigheter för modeller med grövre upplösningar att på ett bra sätt 
projicera konvektiv nederbörd. Det har blivit klarlagt att extrema lokala nederbörds-
mängder i vissa regioner kommer att öka mer än säsongs- eller årsmässiga genom-
snitt (t.ex. Emori & Brown, 2005), vilka därför inte får ett stort utslag vid den här 
sortens beräkningar av medelvärden. Intressant fakta här är dock att nederbörden 
blir lägre med den högre upplösningen, till skillnad från beräkningar med ännu högre 
upplösningar, exempelvis 1.5 km, som vanligtvis ger högre nederbördsökningar än 
grövre upplösta modeller (t.ex. Kjellström, et. al., 2014). För vinden är skillnaden i det
här fallet inte ens statistiskt signifikant, vilket ger en fingervisning om att vinden 
kanske inte behöver vara den parametern med högsta prioritet när det gäller att ta 
fram modeller med ännu högre upplösning.

Desto högre prioritet torde därför snödjupet ha, som bevisar vikten av att 
tillhandahålla modeller med högre upplösningar. Snödjupet över landet är extremt 
präglat av lokala variationer, som kanske inte fångas upp överhuvudtaget av 
modeller med grov upplösning, vilket tydligt går att se i figur 18.

Jämförelsen blir dock en aning haltande då det på grund av den stora 
upplösningsskillnaden inte är precis samma områden som täcks in i datat, särskilt 
eftersom gridrutorna i båda fallen är manuellt utplockade.

5.7 Rekommendation
Nästa steg kan vara att testa andra klimatmodeller, för att utvärdera eventuella 
skillnader. Man kan även göra samma studie för de övriga årstiderna, för att se hur 
stora årstidsmässiga skillnader det blir mellan de olika parametrarna. Därigenom går 
det att få en överblick över klimatförändringen över hela året. För att underbygga 
studien ytterligare går det även att undersöka fler meteorologiska parametrar än de 
som tagits upp i det här arbetet. Om en specifik region är intressant att titta på kan 
fler geografiska uppdelningar göras. Den manuella utsorteringen av gridrutor kan 
även göras mer noggrant. För att studera nederbördsändringen mer ingående kan 
fler körningar göras med olika tröskelvärden på nederbörden.
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6. Slutsatser

Vinterklimatet i Sverige under perioden 2071-2100 kommer att präglas av både högre
temperaturer och en ökad mängd nederbörd jämfört med referensperioden 1971-
2000. Ju högre strålningsdrivningsscenario som studeras, desto mer påtagliga 
kommer skillnaderna att bli. För det högsta scenariot, RCP 8.5, kan nederbörden på 
vissa platser öka med uppemot 50%, vilket är ett resultat av att Jordens hydrologiska
cykel på grund av klimatförändringarna förändras.

Andelen regn gentemot snö kommer bli större ju högre strålningsdrivnings-
scenario som studeras. Trots ökade mängder nederbörd kommer dock antalet dygn 
med nederbördstillfällen att vara i princip helt oförändrade, oavsett RCP-scenario. 
Detta säger alltså att den i framtiden ökade mängden nederbörd beror på generellt 
ökade mängder regn eller snö per nederbördstillfälle. Detta korresponderar med ett 
ökat antal nederbördsextremer. Antal dygn med minst 8 mm nederbörd kommer att 
öka med 20%, 37% respektive 68%, för RCP 2.6, 4.5 respektive 8.5.

För RCP 2.6 väntas nederbördsmängden förändras med -5 – 20% och 
temperaturen öka med 1-4 grader. För RCP 4.5 handlar det om 2-6 grader varmare 
vintrar med 5-30% ökad nederbörd. För RCP 8.5 kan vintrarna bli uppemot 10 grader
varmare än referensperioden. Temperaturökningen blir även större längre norrut än 
söderut i landet, vilket i huvudsak beror av två anledningar; minskat markalbedo till 
följd av mindre snöutbredning, samt polar amplification.

På grund av varmare vintrar kommer en betydligt större del av snösmältningen
att ske under vintermånaderna istället för under våren, vilket under vintrarna ger 
ökade vattenflöden, större risk för laviner och översvämningar, och rubbade vatten-
reservoarer. Snow-water-equivalent kommer på grund av mindre snömängder längre 
söderut att minska, för att i nordliga trakter istället öka på grund av ökad snö-
smältning.

Den minskande snömängden kommer att slå hårt mot näringslivet i landet, 
bland annat skidindustrin. Särskilt lägre belägna anläggningar kommer att bli hårt 
utsatta, på grund av kortare skidsäsonger och ökade ekonomiska kostnader. Längre 
transportsträckor till mer nordligt belägna anläggningar späder ytterligare på den 
negativa påverkan på miljön.

För framtidens vind finns inga klara mönster att urskilja. Detta korresponderar 
med historiska vindobservationer som klargör att naturliga årsmässiga variabiliteter 
är större än eventuella trender. Över Bottenhavet kommer de lägsta vind-
hastigheterna på grund av förändringar i atmosfärens stabilitetsförhållanden att öka 
något.

En regional modellupplösning på 50 eller 12.5 km har ytterst liten inverkan på 
uppvisade vindstyrkor. För nederbörden skiljer över elva procent, vilket visar att 
högre upplösningar här är viktigt för att kunna illustrera konvektiv nederbörd och 
extremväder. Relativt stora skillnader (nästan nio procent) ses även för snödjupet, 
som bevisar grövre upplösta modellers problem med att fånga lokala variationer.
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