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1 Sammanfattning
SMHI har, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, beräknat medel- och extrema vattenstånd för
Östergötlands län för dagens och framtidens klimat. Framtida havsnivåer baseras på de senaste
resultaten från FN:s klimatpanel, IPCC AR5, gällande höjningen av den globala medelhavsnivån
enligt klimatscenariot RCP8.5. Uppgifter om lokal landhöjning används för att beräkna höjningen av
medelvattenståndet lokalt. För att beräkna extrema havsnivåer i dagens (2017) och framtidens klimat
(2100) används observerade havsnivåer inom och i närheten av Östergötland.
Resultatet av beräkningarna kan sammanfattas enligt följande:









Medelvattenståndet kommer att stiga snabbare i södra än i norra delen av länet, vilket beror på
landhöjningen som är större i norr. På 100 år blir skillnaden av landhöjningseffekten 5-10 cm
från norr till söder i länet.
Medelvattenståndet 2100 har beräknats till ca 65 cm i RH2000 för norra länet och ca 75 cm i
RH2000 för södra länet.
Vattenstånd med en återkomsttid på 100 år har beräknats till ca 105 cm i RH2000 för
Marviken i dagens klimat. För södra delen av länet skall 5 cm läggas på den nivån.
I ett framtida klimat har vattenstånd med en återkomsttid på 100 år beräknats till ca 160 cm i
RH2000 för Marviken. För södra delen av länet skall 10-15 cm läggas på den nivån, med
hänsyn till både den högre extremnivån och den snabbare höjningen av medelvattenståndet.
På grund av vinduppstuvning kan flera platser i länet få högre vattenstånd än vid öppna
kusten.
Risken för översvämningar från havet under de kommande 30-40 åren kommer att vara
ungefär samma som idag.
På 50 års sikt kan medelvattenståndet lokalt komma att bli ca 20-25 cm högre än idag, med
måttligt högre risker för översvämningar jämfört med idag.
Beräknade havsnivåer i ett framtida klimat baseras på det högsta värdet av den globala
medelvattenytans höjning enligt RCP8.5 i IPCC AR5. En långsammare höjningstakt innebär
lägre nivåer fram till 2100, men den relativa skillnaden mellan norr och söder i länet blir
densamma.
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2 Bakgrund och syfte
SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland beräknat medelvattenstånd och extrema
havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. Uppgifter om framtida havsnivåer baseras på de
senaste resultaten från FN:s klimatpanel, IPCC AR5, som släpptes hösten 2013.
Syftet är att ta fram ett underlag för fysisk planering i Östergötlands län.

Faktaruta
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel. IPCC utför ingen egen
forskning utan dess uppgift är att framställa utvärderingar av forskningsläget rörande
klimatförändringar inducerade av människan.
RCP (Representative Concentration Pathways) är klimatscenarier över hur växthuseffekten kommer
att förstärkas i framtiden. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel beskrivs fyra olika RCPscenarier. RCP-scenarierna benämns utifrån den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100; 2.6,
4.5, 6.0 eller 8.5 W/m2. RCP8.5 är det högsta scenariot och leder till den högsta höjningen av
havsytan.
Återkomsttid är ett mått på hur vanligt förekommande en extrem händelse är. Med en händelses
återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid.
Om exempelvis ett vattenstånd på en viss plats inträffar i genomsnitt vart tionde år så har det
vattenståndet en återkomsttid på 10 år.
Konfidensintervall är en intervalluppskattning som beräknas utifrån data. Konfidensintervallet
beräknas för en given konfidensgrad, vanligen 95 %. Ett konfidensintervall ska tolkas som ett
intervall som med en viss sannolikhet täcker det sanna värdet. Längden av konfidensintervallet
påverkas exempelvis av den underliggande dataseriens längd, konfidens nivå samt variabiliteten av
dataunderlaget.

3 Havsvattenstånd
Det aktuella havsvattenståndet på en plats är en följd av flera mer eller mindre samverkande processer,
vilka varierar i tid och rum. Vindar, lufttryck, landhöjningen och världshavens vattenstånd är de
viktigaste faktorerna som påverkar vattenståndet.
Generellt är vattenståndet ofta högt under höst och vinter då det passerar många lågtryck, och lågt
under vår och sommar då det ofta är högtryck och svaga vindar. Vädersystem kan medföra att vatten
pressas in i eller ut ur Östersjön via Öresund och Bälten om en stabil tryckskillnad föreligger mellan
Östersjön och Västerhavet. Det kan även orsaka en snedställning av Östersjön med relativt stora
nivåskillnader mellan nord och syd eller väst och öst.
3.1

Medelvattenstånd och höjdsystem

SMHI mäter vattenståndet i ett lokalt höjdsystem, alltså relativt en fixpunkt vid platsen för själva
mätaren. Därefter räknas vattenståndet om och relateras till årets beräknade medelvattenstånd. Årets
medelvattenstånd är ett beräknat värde bestämt genom regression av många års årsmedelvärden. Det
krävs mer än 30 års värden för att någorlunda väl kunna bestämma regressionslinjen. Respektive års
medelvattenstånd betraktas som respektive års värde på regressionslinjen. Effekten av landhöjningen
har då tagits bort och man kan jämföra extrema händelser från olika år, även i områden där
landhöjningen är stor. Vid fysisk planering behöver nivåerna anges relativt en fast höjd på land,
exempelvis i RH2000, Rikets Höjdsystem 2000. I Tabell 3.1 visas medelvattenståndet i Marviken år
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2017 i höjdsystemen RH00, RH70 och RH2000. Om en uppgift om havsvattenståndet är angiven
relativt medelvattenståndet skall således 12 cm läggas på för att få uppgiften i RH2000, gällande för
Marviken 2017.
Tabell 3.1 Medelvattenståndet i Marviken 2017 angivet i cm relativt medelvattenståndet samt i
höjdsystemen RH00, RH70 och RH2000.
Relativt MW

RH00

RH70

RH2000

0

-26

-5

12

MW

3.2

Extrema vattenstånd

Höga havsvattenstånd inträffar vanligen vid djupa lågtryckspassager som ofta är knutna till hårda
vindar. Stora lokala variationer förekommer.
Efter perioder med friska till hårda vindar kan vattnet i Östersjön komma i svängning, likt vattnet i ett
badkar som skvalpar fram och tillbaka. Svängningarna ger störst utslag vid Östersjöns ändar, d.v.s. i
norra Bottenhavet och i södra Östersjön, och minst utslag i Östersjöns mitt. Mätstationen Landsort
ligger ungefär i mitten av Östersjön och påverkas inte så kraftigt av dessa svängningar. Östergötlands
län med sin belägenhet ungefär i mitten av Östersjön upplever inte lika ofta höga vattenstånd som i
södra eller norra delen av Östersjön
Östersjön kan också vara mer eller mindre fylld, eftersom det tar tid att fylla på och tömma den. Under
blåsiga, lågtrycksbetonade höstar brukar Östersjön långsamt att fyllas allt mer, och när det därefter
inträffar en storm, så startar dessa från ett högre utgångsläge vilket leder till att den totala vattennivån
blir högre än om det hade startat från ett lägre utgångsläge. Många av Östersjöns rekord har inträffat
under perioder då den generella vattennivån varit förhöjd.
3.2.1

Återkomsttider

För att beräkna extrema vattenstånd används statistiska metoder. Det är viktigt att ha en stor mängd
data från en lång tidsperiod med hög kvalitet som underlag för beräkningarna.
Beräknade vattenstånd med återkomsttider på flera hundra år innehåller stora osäkerheter. I
Flödeskommitténs ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar”
(Svensk Energi m.fl., 2007) anges tumregeln att den beräknade återkomsttiden inte bör vara mer än
dubbelt så lång som den underliggande mätserien. Om återkomsttider långt utöver det beräknas blir
osäkerheten i beräkningen stor.
Eftersom beräknade återkomsttider är baserade på ett begränsat dataunderlag anges vanligen ett
konfidensintervall omkring det beräknade vattenståndet med en viss återkomsttid. Konfidensintervall
anger osäkerheten i de beräknade återkomsttiderna och ska tolkas som ett intervall som med en viss
sannolikhet täcker det sanna värdet.
3.3

Vinduppstuvning och vågor

Friska till hårda vindar ger lokala effekter i vikar och fjordar då vattnet som trycker på inte har
någonstans att ta vägen, vilket ger högre vattenstånd inne i viken än utanför. Vattenytan svänger under
en period in sig i en vågrörelse. Vid en varaktig vind nås ett jämnviktstillstånd mellan vindens
skjuvkrafter mot ytan och vattenytans lutning, som håller i sig så länge vinden varar. Under
insvängningsförloppet når vinduppstuvningen i viken ofta kortvariga nivåer som är högre än
jämnviktstillståndet. Vinduppstuvningseffekten blir tydligare i mer långgrunda vikar. Vid exempelvis
höga vattenstånd vid mätstationen i Marviken, i mynningen till Bråviken, kan vattenståndet inne i
Bråviken därför bli ytterligare högre på grund av vinduppstuvning.
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Vid samma tillfällen som vattenståndet i havet är högt är det också vanligt med kraftiga vågor in mot
kusten. Vågorna blir högst där det är djupt vatten nära kusten, och där det inte finns någon skärgård
som läar, dvs. där vattnet är öppet. När vattnet grundar upp bryts de längsta vågorna varvid deras höjd
minskar. Om det är långgrunt utanför strandlinjen kommer större vågor att bryta och förlora energi
längre ifrån land än om det är djupare. De vågor som återstår vid strandlinjen sköljer upp på stranden.
Hur högt de sköljer upp beror på dels på våghöjd och våglängd, dels på strandens lutning, beväxning,
porositet mm. Våguppsköljningshöjden blir störst om det är djupt fram till stranden. Eftersom
naturliga stränder och deras lokala vågklimat varierar starkt från plats till plats går det inte att ge några
generella siffror på våguppsköljningen på länsnivå. Genom modellsimuleringar eller enklare
överslagsmetoder kan man däremot ta fram någon form av dimensionerande våguppsköljning vid
specifika stränder, vilket ligger utanför ramarana för denna studie.

3.4

Vattenstånd i Östergötlands län

Fyra av SMHI:s mätstationer är relevanta att studera för att ta fram resultat för Östergötlands län;
Landsort, Marviken, Ölands Norra udde och Oskarshamn. Figur 3.1 visar mätstationernas geografiska
läge.

Figur 3.1 Schematisk kartbild över de stationer som använts vid analysen.
Mätstationen i Marviken är den enda av SMHI:s stationer som ligger i Östergötlands län. Mätningarna
vid Marviken startade 1964. Strax norr om Marviken ligger mätstationen Landsort som ligger i
Stockholms län och är av intresse för att jämföra med mätningarna vid Marviken. Mätningarna vid
Landsort startade redan 1886. 2004 påbörjades mätningar vid en närbelägen plats, Landsort Norra. De
båda mätserierna kan slås ihop och utgör ett gott underlag statistisk sett.
Mätstationerna vid Ölands Norra udde och Oskarshamn ligger i Kalmar län men är av intresse för
södra delen av Östergötlands län, samt för att åskådliggöra samvariationen längs kusten. Mätningarna
vid Ölands Norra udde startades 1851, men fram till 1961 är det dygnsvärden så den tidiga delen av
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mätserien har inte lika hög kvalitet. Mätningarna i Oskarshamn startade 1961. Uppgifter om de fyra
mätstationerna listas i Tabell 3.2.
Tabell 3.2 SMHI:s mätstationer inom och nära Östergötlands län. *Anger att det endast finns
dygnsvärden mellan angivna årtal.
Namn

StationsID

Longitud

Latitud

Start

Slut

Mängd
data

Marviken

2076

58.55

16.84

1964

Idag

52 år

Landsort + Landsort
Norra

2073
2507

58.75
58.77

17.87
17.86

1886
2004

2006
Idag

130 år

Oskarshamn

2085

16.48

57.27

1960

Idag

57 år

Ölands Norra udde

2083

57.37

17.10

1851*
1961

Idag

166 år
55 år

För att beskriva havsvattenståndet i Östergötland har två av de högsta händelserna för regionen valts
ut. De inträffade vid djupa lågtryckspassager i januari 1983 respektive januari 2017.
Vattenståndet samt vindens hastighet och riktning vid Harstena under lågtryckets passage i januari
1983 visas i Figur 3.2. Rekordhöga vattenstånd observerades vid många stationer i området vid detta
tillfälle, däribland Landsort och Marviken där vattenståndet uppmättes till 95 cm över
medelvattenstånd. Vid Ölands Norra udde registrerades 117 cm och vid Oskarshamn uppmättes 100
cm över medelvattenstånd. Nivån före storm låg omkring 50 centimeter över medelvattenstånd i
Östersjön vid detta tillfälle.
Vattenståndet kulminerar först i Landsort och därefter i Marviken, Oskarshamn och Ölands Norra
udde. Vattenståndet är som högst ungefär samtidigt som vindens hastighet är som högst. Under
perioden då vindhastigheten tilltar vrider vinden från sydväst till norr. Efter att vindhastigheten nått
sitt maximum förekommer ihållande vindar med en hastighet på runt 13 m/s från norr. Strax innan den
21 januari ökar vindhastigheten upp mot 17 m/s samtidigt som vinden vrider från norr till sydväst och
vattenståndet sjunker då ner.
Lågtryckets bana samt lufttrycket vid tidpunkten för det högsta uppmätta vattenståndet visas i Figur
3.3. Söder om lågtrycket rådde kraftiga västliga till nordvästliga vindar som troligen bidrog till att
pressa in vatten från Skagerrak och Kattegatt till Östersjön. Lågtrycket följdes av kraftiga nordvindar
som pressade vatten från Bottenviken söderut mot Östersjön. I Bottniska viken kan det ha samlats
vatten tidigare under månaden eftersom det då ofta rådde västliga till sydliga vindar.
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Figur 3.2 Havsvattenstånd vid Oskarshamn, Ölands Norra udde, Marviken och Landsort samt vindens
hastighet och riktning vid Harstena under lågtryckets passage i januari 1983.

Figur 3.3 Lågtrycket i januari 1983. Fälten visar lufttrycket vid tidpunkten för det högsta uppmätta
vattenståndet. Den röda linjen visar banan för lågtryckets centrum och de blå siffrorna
anger dag och klockslag. Bilden bygger på data från återanalysmodellen EURO4M.
Förloppen under lågtryckspassagen i januari 2017 visas i Figur 3.4. Vid Oskarshamn uppmättes nytt
rekord på 116 cm över medelvattenståndet. På Ölands Norra udde uppmättes 111 cm över
medelvattenståndet och vid Marviken och Landsort uppmättes 88 respektive 65 cm över
medelvattenståndet. Vattennivån före lågtrycket låg omkring 40 centimeter över medelvattenstånd vid
detta tillfälle.
Vid denna händelse ökade vindhastigheten snabbt upp mot ca 15 m/s samtidigt som den vred från
nordväst till nordost. Man ser en tydlig respons i vattenståndet som når sitt maximum ungefär
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samtidigt som vindhastigheten är som högst och då lufttrycket är som lägst. Runt den 7 januari
förekommer vindhastigheter upp mot 10 m/s men från sydväst vilket ger en dipp i vattenståndet.

Figur 3.4 Havsvattenstånd vid Oskarshamn, Ölands Norra udde, Marviken och Landsort samt vindens
hastighet och riktning samt lufttryck vid Harstena under lågtryckets passage i januari 2017.
Exemplen visar att vattenståndet vid de fyra mätplatserna samvarierar men att vattenståndet blir lägre
vid Marviken och Landsort än vid Oskarshamn och Ölands Norra udde. Man kan också se att det
förekommer en viss tidsskillnad när man tittar på topparna.
Höga vattenstånd inträffar generellt sett vid friska till hårda pålandsvindar. Vid Marviken torde således
höga vattenstånd inträffa vid friska till hårda vindar med en ostlig komponent. Friktionen från vinden
på vattenytan ger upphov till en nettotransport 90 grader till höger om vindriktningen på norra
halvklotet (på grund av jordens rotation). Således ger vindar med en nordlig komponent en
nettotransport av vatten in mot kusten i Östergötlands län.
Exemplen visar även att vattenståndet före en lågtryckspassage är avgörande för det totala
vattenståndet. En viktig utgångspunkt för högre vattenstånd före storm i centrala Östersjön är
förhärskande väst- till nordvästliga vindar som succesivt höjer vattenståndet. Östersjön är en sluten
bassäng och vattenutbytet är begränsat via de trånga passagerna mellan Öresund och Bälten. Därför är
det vanligare med höga utgångslägen i Östersjön än i Västerhavet. Då kraftiga lågtryck eller ihållande
vindar över Nordsjön höjer vattenståndet i Västerhavet, sker en transport av vatten in genom Bälten
och Öresund, och vattenståndet höjs då långsamt och ofta långvarigt i Östersjön.
Nivån före storm kan efter en blåsig höst med kraftiga nordvästvindar stiga till omkring 60 cm över
medelvattenstånd. När ett lågtryck sedan passerar, ofta från sydväst, kan kraftiga nordostvindar som
drar ned efter lågtryckspassagen omfördela vattenmassorna och höja vattenståndet längs med
ostkusten.
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3.5

Det globala havsvattenståndet

När havet stiger höjs utgångsläget för alla vattenståndsvariationer. En storm som har potentialen att
höja vattenståndet +100 cm idag, har samma potential att höja havsytan i framtiden. Skillnaden är att
om medelvattenståndet blir 50 cm högre än idag så kommer den resulterande nivån vara +150 cm
jämfört med dagens medelvattenstånd.
Figur 3.5 visar den globala havshöjningen enligt fyra möjliga framtidsscenarion som ger olika stora
utsläpp av växthusgaser. Tidsförloppet visas för det lägsta och det högsta scenariot, RCP2.6 respektive
RCP8.5. De fyra staplarna visar höjningen för åren 2081-2100. Det högsta scenariot, RCP8.5, leder till
en höjning av havsytan på mellan 52 och 98 cm fram till 2100.
I denna utredning baseras havsnivåer i ett framtida klimat på det övre konfidensintervallet enligt
RCP8.5 från IPCC AR5. Detta innebär en global höjning av medelvattenytan på 98 cm fram till 2100.

Figur 3.5 Projektioner av den globala medelvattenytans höjning fram till 2100 relativt 1986-2005.
Resultaten är från en kombination av globala modeller. Tidsförloppet visas för det lägsta
och det högsta utsläppsscenarierna, RCP2.6 respektive RCP8.5, dels medianvärdet och dels
5-95 % konfidensintervall av alla resultaten. Resultat för perioden 2081-2100 visas för alla
RCP-scenarier som färgade vertikala staplar med motsvarande medianvärde som en
horisontell linje. Det högsta scenariot, RCP8.5, leder till en höjning av havsytan på mellan
52 och 98 cm fram till 2100. Medianvärdet för åren 2081-2100 är 45-82 cm för RCP8.5
vilket visar att mycket av höjningen sker mot slutet av seklet. Källa: IPCC AR5, Summary for
policy makers, Figure SPM.9.
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3.6

Landhöjning

Redan i början på 1700-talet observerades att jorden höjde sig i Norden. Eftersom man trodde att det
var havsvattnet som försvann kallades fenomenet då för vattuminskning. Idag vet vi att det är landet
som höjer sig efter att ha varit tungt belastat av den kilometertjocka isen under senaste istiden för
10 000 år sedan. Landhöjningen är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 1 cm/år) och
minst i Skåne (cirka 0 cm/år).
I Figur 3.6 visas den avvägda landhöjningen, d.v.s. landhöjningen relativt geoiden enligt Lantmäteriets
nya landhöjningsmodell NKG2016LU. Geoiden är den yta som ungefär sammanfaller med havsytans
genomsnittliga nivå.

Figur 3.6 Avvägd landhöjning, dvs. landhöjning relativt geoiden (geoiden är ytan som ungefär
sammanfaller med havsytans genomsnittliga nivå). Källa: Lantmäteriet NKG2016_lev.
Den nya landhöjningsmodellen gör att uppgifter om landhöjningen är något annorlunda än tidigare.
Därtill använde SMHI tidigare den absoluta landhöjningen vid beräkningar av havsvattenstånd i ett
framtida klimat och numera används den avvägda landhöjningen. På hundra år blir skillnaden mellan
avvägd och absolut landhöjning 3-4 cm. Den avvägda och absoluta landhöjningen listas i Tabell 3.3.
Med avvägd landhöjning avses landhöjningen relativt geoiden. Geoiden är den yta som ungefär
sammanfaller med havsytans genomsnittliga nivå. Med absolut landhöjning avses landhöjningen
relativt jordens masscentrum.
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Tabell 3.3 Avvägd och absolut landhöjning för Landsort, Marviken, Ölands Norra udde och
Oskarshamn enligt Lantmäteriets höjdmodell NKG2016LU.
Station

Avvägd landhöjning (cm/år)

Absolut landhöjning (cm/år)

Landsort

0.46

0.50

Marviken

0.45

0.49

Ölands Norra udde

0.27

0.30

Oskarshamn

0.26

0.29

3.7

Havsnivåhöjning i Östergötlands län

Utifrån SMHI:s mätningar av havsvattenstånd och uppgifter om den avvägda landhöjningen går det att
beräkna vad havsnivåhöjningen har varit lokalt sedan mätningarna startades. Resultaten visar att
havsnivåhöjningen i Landsort, Ölands Norra udde och Oskarshamn är relativt lika på 0.15-0.17 cm/år
medan havsnivåhöjningen i Marviken beräknats till 0.25 cm/år. Varför havsnivåhöjningen vid
Marviken avviker från intilliggande stationer har vi ingen bra förklaring till i dagsläget, troligen beror
det på den underliggande mätseriens längd samt stationens placering, men det är något som vi kommer
att följa och undersöka vidare. Den avvikande havsnivåhöjningen vid Marviken påverkar inte
resultatet av de beräknade havsnivåer som tagits fram i denna utredning.
Analysen gäller för respektive stations hela mätserie, d.v.s. från 1886 för Landsort, 1964 för Marviken,
1851 för Ölands Norra udde och från 1960 för Oskarshamn.

4 Metodik
4.1

Extremvärdesanalys

Ett väl vedertaget sätt att beskriva extrema vattenstånd är att beräkna och använda så kallade
återkomsttider.
Den vanligaste ansatsen man gör när man arbetar med återkomsttider, är att bygga en modell kring
mätseriens årshögsta värden. Dessa värden antas vara oberoende av varandra och följa en och samma
sannolikhetsfördelning. Utifrån denna fördelning kan man utläsa vad exempelvis årets högsta
vattennivå har för återkomsttid.
En händelse med en återkomsttid på 100 år har 1/100 = 1 % sannolikhet att inträffa eller överskridas
varje enskilt år. En återkomsttid på 200 år har 1/200 = 0.5 % sannolikhet att inträffa varje enskilt år. På
samma sätt ska man tolka meningen ”Vattenståndet 80 cm har en återkomsttid på 50 år” som att det
varje enskilt år är 1 chans på 50 att vattenståndet överskrider 80 cm.
Sannolikheten under en längre period är inte densamma som för ett enskilt år. Exempelvis är
sannolikheten 63 % för att en händelse med en återkomsttid på 100 år kan inträffa eller överskridas
under en period på 100 år.
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5 Resultat
5.1

Medelvattenståndet i Östergötlands län

Baserat på att havet stiger enligt det högsta av IPCC:s klimatscenarier, RCP8.5, och att landhöjningen
är konstant, har förändringen av medelvattenytan beräknats för Östergötlands län.
Figur 5.1 visar höjningen av havsvattenståndet lokalt, förutsatt att havet stiger 32 cm fram till 2050
och 98 cm fram till 2100, vid Marviken och Oskarshamn. I figuren ser man även medelvattenståndets
förändring från 1995-2100.
Medelvattenståndet år 2017 är 12 cm i höjdsystemet RH2000 för hela Östergötlands län. Eftersom
landhöjningen varierar längs kusten kommer medelvattenytan att höjas olika mycket relativt land fram
till 2100. Tabell 5.1 visar medelvattenståndet i RH2000 för 2017 och 2100, samt höjningen från 1995
fram till 2100. 1995 ligger ungefär i mitten av referensperioden för klimatscenarierna, därför används
detta år som start för höjningen. Medelvattenytans höjning fram till 2100 blir ca 50 cm för Marviken
och ca 70 cm för Oskarshamn.
I södra delen av Östergötlands län har landhöjningen beräknats till ca 0.38 cm/år genom linjär
interpolation av landhöjningen vid Marviken (0.45 cm/år) och Oskarshamn (0.26 cm/år). På grund av
den lägre landhöjningen i södra delen av länet höjs medelvattenytan snabbare än vid Marviken i norra
delen av länet. Medelvattenytan i södra delen av länet har beräknats bli 5-10 cm högre än vid
Marviken 2100. Från Figur 5.1 kan man se att medelvattenytans höjning börjar märkas runt 2035 i
Marviken och runt 2020 i Oskarshamn.
Tabell 5.1 Beräknat medelvattenstånd i cm i RH2000 i dagens (2017) och framtidens klimat (2100),
samt beräknad förändring av medelvattenytan från 1995-2100. Beräkningarna förutsätter
en global havsnivåhöjning på 98 cm fram till 2100.
Station

Medelvattenstånd
2017 [cm] i RH2000

Medelvattenstånd
2100 [cm] i RH2000

Medelvattenstånd höjning
1995 till 2100 [cm]

Landsort Norra

10

67

50

Marviken

12

66

51

Ölands norra udde

12

87

70

Oskarshamn

12

84

70

Nr. 2017-26 SMHI - Havsnivåer i Östergötlands län i dagens och framtidens klimat

11

Marviken 1995 - 2100
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Figur 5.1 Relativ förändring av medelvattenståndet från 1995 till 2100 för Marviken och Oskarshamn.
Utvecklingen av medelvattenytan (blå) förutsätter en global havsnivåhöjning enligt RCP8.5,
med 32 cm fram till 2050 och 98 cm fram till 2100. Landhöjningen (röd) har större påverkan
i Marviken än i Oskarshamn. Nettoändringen (grön) blir ca 50 cm i Marviken och ca 70 cm i
Oskarshamn.
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5.2

Extrema vattenstånd i Östergötlands län

Extremvattenstånden har beräknats med statistisk extremvärdesanalys. Figur 5.2 visar vattennivåer i
RH2000 med olika återkomsttider baserat på mätserien vid Marviken, 2017 och 2100. Värt att notera
är att en vattennivå som idag har en återkomsttid på 100 år har en återkomsttid på mindre än 5 år i ett
framtida klimat (2100). Förutsättningen är en global havsnivåhöjning enligt det övre
konfidensintervallet av klimatscenariot RCP8.5, och med kompensation för lokal landhöjning.
Extremvärdena bedöms inte bli högre i framtiden, men de utgår från ett högre medelvattenstånd.
Höjningen av medelvattenståndet i ett framtida klimat är inkluderat i extremvärdena för ett framtida
klimat (2100).
Havsnivåer i RH2000 med olika återkomsttider visas i Tabell 5.2 för dagens klimat (2017) och i
Tabell 5.3 för framtidens klimat (2100), förutsatt en global havsnivåhöjning på 98 cm, och
kompensation för lokal landhöjning. Siffrorna inom parentes anger 95 % konfidensintervall. I båda
tabellerna visas bara upp till 100 års återkomsttid för Marviken, Ölands Norra udde och Oskarshamn
på grund av att de underliggande mätserierna är för korta. För Landsort visas även 200-års
återkomsttid.
Tabellerna nedan visar att 100-årsvärdet är högre i Oskarshamn än i Marviken. Utifrån en kvalitativ
analys av flera högvattenhändelser är detta troligen ett robust resultat som beror på att de extrema
vattenstånden ökar i nivå söderut från Landsort. Med hjälp av linjär interpolation mellan Marviken och
Oskarshamn uppskattas 100-årsvärdet i södra delen av länet vara ca 5 cm högre än 100-årsvärdet i
Marviken för dagens klimat.
Extrema havsvattenstånd är relativt kortvariga. Den extrema nivån varar vanligen i några timmar, och
hur hög den extrema situationen blir vid en given vädersituation beror även på utgångsläget. En kraftig
storm behöver inte medföra kritiska nivåer om vattenytan inledningsvis ligger lågt.
I framtida klimat utgår 100-årshändelsen från ett förhöjt medelvattenstånd. Medelvattenståndet i södra
delen av länet har beräknats bli 5-10 cm högre än vid Marviken 2100, se tidigare Avsnitt 5.1.

Figur 5.2 Vattenstånd med olika återkomsttider vid Marviken för dagens (2017) och framtidens (2100)
klimat.
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Tabell 5.2 Beräknade vattenstånd med en återkomsttid på 5, 10, 50, 100 och 200 år för dagens klimat
(2017). Vattenstånden anges i cm i RH2000. Siffrorna inom parentes anger 95 %
konfidensintervall.
Återkomstnivåer
i dagens klimat i
RH2000

Landsort

Marviken

Ölands Norra
udde

Oskarshamn

5 år

75 (72-79)

81 (76-86)

100 (93-106)

94 (88-101)

10 år

82 (77-87)

87 (80-94)

108 (99-115)

102 (94-110)

50 år

96 (87-106)

100 (87-110)

120 (108-128)

117 (103-128)

100 år

102 (89-114)

104 (88-116)

124 (109-132)

122 (104-135)

200 år

107 (91-122)

-

-

-

Tabell 5.3 Beräknade vattenstånd med en återkomsttid på 5, 10, 50, 100 och 200 år för framtidens
klimat (2100). Vattenstånden anges i cm i RH2000. Siffrorna inom parentes anger 95 %
konfidensintervall.
Återkomstnivåer
i framtidens
klimat i RH2000

Landsort

Marviken

Ölands Norra
udde

Oskarshamn

5 år

132 (129-136)

136 (130-141)

175 (168-181)

166 (159-173)

10 år

139 (134-144)

142 (135-149)

182 (174-189)

174 (166-182)

50 år

153 (144-162)

154 (142-165)

195 (182-203)

189 (174-200)

100 år

159 (146-171)

159 (143-171)

199 (184-207)

194 (176-206)

200 år

164 (148-179)

-

-

-

5.3

Lokala effekter på vattenstånd i vikar och fjordar

Är det beräknade vattenståndet i havet den nivå som vi får vid strandlinjen i hela länet?
Som beskrivits i Avsnitt 3.3 kan vinduppstuvning i vikar och fjordar leda till att vattenståndet lokalt
blir högre än vid öppna kusten. Kusten i Östergötlands län är komplex med mycket öar och skär,
fjordar och vikar. Det är följaktligen flera platser i länet som skulle kunna beröras av ett extra bidrag
på grund av vinduppstuvning.
För att exemplifiera vinduppstuvningens bidrag har Bråviken och viken in mot Valdemarsvik valts.
Vikarna valdes dels på grund av att de ligger i varsin del av länet, dels på grund av att de båda är långa
vikar där effekten blir stor. Vinduppstuvningen i vikarna har beräknats med hjälp av enklare
ekvationer för beräknade extremvindar. Beräkningarna är av överslagsmässig karaktär och beskriver
det jämnviktstillstånd (se Avsnitt 3.3) som uppstår vid en varaktig vind.
Baserat på vindobservationer från 1951-2017 vid Harstena, söder om Bråvikens mynning, har vindar
från ost och sydost med 5, 10, 50 och 100 års återkomsttid beräknats. Därefter har uppstuvningen i
Bråviken och Valdemarsvik beräknats för respektive återkomsttid. För Bråviken blir uppstuvningen
som högst vid ostliga extremvindar och i Valdemarsvik blir uppstuvningen som högst vid sydostliga
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vindar. Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 5.4 för Bråviken och i Tabell 5.5 för
Valdemarsvik.
Resultatet visar att vid ostliga vindar med en återkomsttid på 100 år kan vattenståndet längst in i
Bråviken bli ca 30 cm högre än vid Bråvikens mynning, i höjd med mätstationen vid Marviken. Vidare
visar resultatet att vid sydostliga vindar med en återkomsttid på 100 år kan vattenståndet längst in i
Valdemarsvik bli ca 15 cm högre än vid vikens mynning (i höjd med mätstationen vid Marviken). I de
allra grundaste delarna längst in i respektive vik kan vattenståndet stuvas upp ytterligare.
För att få fram ett vattenstånd med en återkomsttid på 100 år längst in i Bråviken bör
vinduppstuvningseffekten i viken beaktas. Ett möjligt tillvägagångssätt är att kombinera vattenståndet
vid Marviken med en återkomsttid på 100 år med vinduppstuvningseffekten i Bråviken beräknad
utifrån ostliga vindar med en återkomsttid på 100 år. Det är dock inte nödvändigtvis samma vindar
som ger högt vattenstånd vid Marviken som ger hög vinduppstuvning i Bråviken. Kombinationen av
de två händelserna med samma återkomsttid är sannolikt mer ovanlig än att respektive händelse
inträffar var för sig.
På motsvarande sätt kan man få vattennivån längst in i Valdemarsvik, men med tillägget att
hundraårsnivån vid öppna kusten i södra delen av länet uppskattningsvis kan vara ca 5 cm högre än
vid Marviken.
Tabell 5.4 Beräknad vindhastighet (m/s) vid ostlig vind samt beräknad vinduppstuvning (cm) i
Bråviken för 5, 10, 50 och 100-års återkomsttid.
Återkomsttid (år)

5

10

50

100

Vindhastighet (m/s)

17

19

23

25

Uppstuvning (cm)

15

15

25

30

Tabell 5.5 Beräknad vindhastighet (m/s) vid sydostlig vind samt beräknad vinduppstuvning (cm) i
viken in mot Valdemarsvik för 5, 10, 50 och 100-års återkomsttid.
Återkomsttid (år)

5

10

50

100

Vindhastighet (m/s)

18

19

22

23

Uppstuvning (cm)

10

10

15

15

5.4

Översiktlig diskussion kring våguppsköljning

Våguppsköljningen blir högre ju större vågorna är som rullar in mot strandlinjen. Våghöjder intill
stränder varierar dock starkt beroende på lokala förhållanden som djupet strax utanför strandlinjen, hur
pass långgrunt det är och hur skyddad stranden är av närliggande öar mm. Strandlinjens krökning
spelar också in, eftersom det i regel blir högre våghöjder vid uddar än inne i vikar. Varje plats
(exempelvis inre delen av en vik) måste därför studeras för sig. Detta kan göras både genom
modellsimuleringar och med enklare överslagsmetoder, där vågornas effekt också kan kombineras
med extremvattenstånd. Detta görs med fördel stegvis, genom att först använda vågstatistik från öppet
hav som indata till simuleringar av vågutbredningen genom skärgården, och därefter detaljstudera
exempelvis en vik och en strand. Det går inte att ge några generella siffror på våguppsköljningen på
länsnivå.
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Figur 5.3 visar en principskiss på hur våguppsköljningen kan se ut vid en långgrund strand i
kombination med ett extremvattenstånd. I detta fall, då strandprofilen lutar mer än bottenprofilen, ökar
extremvattenståndet vattendjupet intill stranden, vilket i sig leder till att högre vågor når strandlinjen.

Figur 5.3 Principskiss över en strandprofil. Våghöjden är överlagrad det aktuella (extrema)
vattenståndet, och våguppsköljningen bestäms av våghöjd, strandprofillutning och strandens
egenskaper.
Det är också viktigt att förstå underlagets påverkan på vattenståndet lokalt. Friktionsmotståndet är
större över gräs, sand eller sten, än över hårdgjorda ytor, och det finns uppgifter om att vattennivåerna
på land inte har blivit lika höga som vid observationspunkten. Detta skulle nog främst vara gällande
för en flack kust med hög friktion (gräs, sand, sten). En torr porös mark kan också suga åt sig en del
vatten, vilket minskar vattenståndet lokalt. På hårdgjorda ytor kan vinden bidra till att blåsa in vatten
längre in på land än den nivå som anges, även i svagt sluttande uppförsbacke. Detta kommer dock inte
att gälla några stora vattenvolymer.
Om lägre liggande områden ligger skyddade av ett högre område närmare stranden, exempelvis en
vall, kan det vara av intresse att beräkna om våguppsköljning kan leda till att vatten spolar över vallen.
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6 Slutsatser och diskussion
Beräkningar av extrema vattenstånd idag och i framtiden är ett viktigt underlag för fysisk planering.
SMHI har tagit fram havsvattenstånd med olika återkomsttider för dagens (2017) och framtidens
klimat (2100) för Östergötlands län.
I ett framtida klimat med en global havsnivåhöjning, kommer medelvattenståndet att stiga snabbare i
södra än i norra delen av länet. Detta beror på att landhöjningen är större i norr. På 100 år blir
skillnaden av landhöjningseffekten 5-10 cm från norr till söder i länet.
Medelvattenståndet 2100 har beräknats till ca 65 cm i RH2000 för norra delen av länet och ca 75 cm i
RH2000 för södra delen av länet. Värdena baseras på det högsta värdet av den globala
medelvattenytans höjning enligt IPCC AR5. En långsammare höjningstakt kan innebära något lägre
nivåer fram till 2100, men den relativa skillnaden mellan norr och söder i länet blir densamma.
Vattenstånd med en återkomsttid på 100 år har beräknats till ca 105 cm i RH2000 för Marviken i
dagens klimat. För södra delen av länet skall 5 cm läggas på denna nivå. I ett framtida klimat har
vattenstånd med en återkomsttid på 100 år beräknats till ca 160 cm i RH2000 för Marviken. För södra
delen av länet skall 10-15 cm adderas, med hänsyn till både den högre extremnivån och den snabbare
höjningen av medelvattenståndet.
På grund av vinduppstuvning kan flera platser i länet få högre vattenstånd än vid öppna kusten.
Vinduppstuvningseffekten har beräknats för Bråviken och viken in mot Valdemarsvik. För att få fram
ett vattenstånd med en återkomsttid på 100 år längst in i Bråviken kan man kombinera vattenståndet
vid Marviken med en återkomsttid på 100 år med vinduppstuvningseffekten i Bråviken beräknad
utifrån ostliga vindar med en återkomsttid på 100 år. På motsvarande sätt kan man få vattennivån
längst in i Valdemarsvik, men med tillägget att hundraårsnivån vid öppna kusten i södra delen av länet
uppskattningsvis kan vara 5 cm högre än vid Marviken. Kombinationen av de två händelserna med
samma återkomsttid är sannolikt mer ovanlig än att respektive händelse inträffar var för sig.
I tabellen nedan sammanfattas bidragen som skall beaktas för dimensionerande vattenstånd för den
inre och yttre kusten i den norra respektive södra delen av länet.

Norra delen av länet

Inre kust

Yttre kust

Extremvärde från Marviken
med stöd av Landsort.

Extremvärde från Marviken
med stöd av Landsort.

Vinduppstuvningseffekt i
Bråviken.

Medelvattenytans höjning i ett
framtida klimat kompenserat
för landhöjning

Medelvattenytans höjning i ett
framtida klimat kompenserat
för landhöjning
Södra delen av länet

Extremvärde från Marviken
med stöd av Landsort + 5 cm.

Extremvärde från Marviken
med stöd av Landsort + 5 cm.

Vinduppstuvningseffekt i viken
in mot Valdemarsvik.

Medelvattenytans höjning i ett
framtida klimat kompenserat
för landhöjning + 5-10 cm för
2100

Medelvattenytans höjning i ett
framtida klimat kompenserat
för landhöjning + 5-10 cm för
2100
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Rapporten fokuserar på ett vattenstånd med 100 års återkomsttid, på grund av att mätserierna är korta.
SMHI har ett pågående projekt för att ta fram värden med mycket lägre sannolikhet, vilket kommer att
slutredovisas i höst. Dessa värden är menade att användas främst för kritisk infrastruktur, och det kan
röra sig om ytterligare 20-30 cm för Östergötlands del, med mycket låg sannolikhet.
Framtida vattenstånd baseras på en global höjning av medelvattenståndet enligt RCP8.5 vilket är det
scenario med den snabbaste höjningstakten. Med lägre utsläpp och en långsammare höjningstakt kan
framtida beräknade vattenstånd visa sig vara överskattade. Samtidigt pågår just nu forskning om
isavsmältning i Antarktis som kan komma att justera bilden uppåt. Med tanke på att havshöjningen är
en förutsägbar men relativt långsam process, samt att havet inte slutar stiga 2100, kan planering för
stigande hav innebära att man tänker i flera steg, där de olika stegen byggs ut när behoven uppstår.

6.1

Planeringsnivåer på 50 och 100 års sikt

Utmaningarna är många när det gäller att planera inför ett stigande havsvattenstånd. Vattennivåerna är
bara en av aspekterna, såväl kostnader och risker måste vägas mot osäkerheterna i underlaget. En av
de svåra och osäkra aspekterna är att förhålla sig till att havshöjningen är ett rörligt mål. Hur ska vi
planera idag för något som sker om 100 år?
Vattenstånd som beräknats för ett framtida klimat är gällande för den högsta höjningen utifrån IPCC:s
beräkningar, för året 2100. Med lägre utsläpp av växthusgaser blir resultaten en mindre snabb
havshöjning. Samtidigt slutar inte havshöjningen vid år 2100, och för planering på lång sikt, så som
för stadsdelar eller kritisk infrastruktur, är det viktigt att beakta det.
Havsnivåhöjningen är mycket måttligare på 50 års sikt. Figur 5.1 visar en möjlig utveckling av
vattenståndet lokalt utifrån en global höjning av medelvattenståndet enligt RCP8.5 och den
landhöjning som pågår. För 2070 kommer medelvattenståndet lokalt att vara 20-25 cm högre jämfört
med 1995, alltså betydligt lägre nivåer än 2100. Fram till 2070 kommer med andra ord
översvämningsrisken från höga havsvattenstånd att vara ungefär som idag, något högre.
Den samlade bilden är att havet stiger, men att det sker gradvis:




Risken för översvämningar från havet under de kommande 30-40 åren kommer att vara
ungefär samma som idag.
På 50 års sikt kan medelvattenståndet lokalt komma att bli ca 20-25 cm högre än idag, med
måttligt högre risker för översvämningar jämfört med idag.
Beräknade havsnivåer i ett framtida klimat baseras på det högsta värdet av den globala
medelvattenytans höjning enligt RCP8.5 i IPCC AR5. En långsammare höjningstakt innebär
lägre nivåer fram till 2100, men den relativa skillnaden mellan norr och söder i länet blir
densamma.
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7 Fördjupad beskrivning
7.1

Global havsnivåhöjning

År 2007 kom IPCC ”Assessment Report 4”, AR4. Syftet med rapporten var att bedöma vetenskaplig,
teknisk och socioekonomisk information om klimatförändringen, dess möjliga effekter, samt alternativ
för anpassning. De huvudsakliga resultaten då var att havsvattenståndet förväntades stiga 18 cm i ett
lågt scenario, och 59 cm i ett högt scenario. Därutöver förväntades havet att stiga mer i vissa regioner
än andra.
Parallellt med att nya resultat har inkommit har SMHI arbetat med att uppdatera sin metodik utifrån
den senaste forskningen. Ett viktigt resultat var Nederländernas Deltakomitté som angav som högst
130 cm global höjning 1990-2100. 2012 publicerades SMHIs kunskapssammanställning över
forskningsresultat och olika nationella och internationella bedömningar (Bergström 2012). Rapporten
var tänkt som ett underlag för bedömningar av hur framtidens havsnivåer påverkar Sveriges
kustområden och syftade i första hand till att beskriva den vetenskapliga bakgrunden och att ge en bild
av hur olika bedömningar varierar. För att rekommendera vilka nivåer som ska användas i samhällets
planeringsprocess krävs både en ingående dialog med de som är ansvariga för konsekvenserna samt att
andra faktorer vägs in, såsom acceptabel risk, vilka värden som står på spel, det planerade objektets
livslängd samt framtida möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar. Utifrån detta underlag och
med detta förbehåll har SMHI i flera utredningar och länsanalyser gjort bedömningen att 1 m är en
trolig övre gräns för den globala havshöjningen, och utgått ifrån detta värde vid beräkning av extrema
vattenstånd i framtidens klimat.
IPCC:s utvärdering 2013-2014 (AR5) omfattar de nya scenarier som idag används för att bedöma
framtidens klimat, RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). RCP-scenarierna ersätter
de tidigare SRES-scenarierna (Special Report on Emissions Scenarios).
I motsats till SRES-scenarierna är de nya RCP-scenarierna formulerade som stabiliseringsscenarier där
hänsyn tas till effekten av klimatpolitiska beslut för att minska utsläppen. De olika RCP-scenarierna
baseras på olika antaganden om växthusgasutsläppens utveckling. Hur mycket vi människor påverkar
klimatet på sikt avgörs främst av de samlade utsläppen av växthusgaser över tid. Hur mycket
temperaturen stiger avgörs i sin tur av när i framtiden de klimatpåverkande utsläppen når sin maxnivå,
på vilken nivå de kulminerar och hur snabbt de kan fås att minska därefter.
Regionala skillnader i havsvattenståndet förekommer, och osäkerheterna i de olika globala
klimatensemblerna har i allmänhet minskat från AR4 till AR5. Enligt AR5 förväntas de regionala
variationerna under de närmsta decennierna domineras av naturliga variationer, men mot slutet av
seklet förväntas regionala mönster från de olika komponenterna av den klimatpåverkade
havsnivåförändringen att träda fram och efterhand dominera över naturlig variabilitet. För
Skandinavien förväntas havshöjningen vara något lägre än den globala vilket skiljer sig från AR4.
Anledningen är att de stora glaciärernas egen gravitation attraherar stora mängder vatten. När
Grönlandsisen smälter kommer denna effekt att klinga av i glaciärens påverkansområde och effekten
av avsmältningen märks mer ju längre bort man kommer. Osäkerheterna är dock fortfarande så stora
att vi i resultaten valt att bortse från eventuella regionala variationer.
IPCC AR5 redovisar resultat från olika utsläppsscenarier. Resultaten i rapporten bygger på RCP8.5,
det värsta scenariot, för att beräkna vattennivåer 2100. Övriga scenarier följer ungefär samma
utveckling som RCP8.5 avseende temperaturhöjning och vattenstånd, men processen tar längre tid.
Figur 7.1 visar temperaturförändringen i relation till koldioxidutsläpp, och den visar att förändringarna
som sker är ungefär de samma, men de tar olika lång tid. Det är viktigt att poängtera att havshöjningen
inte upphör 2100. Det kan alltså snarare vara en fråga om när havet når en viss nivå, och inte om hur
hög nivån blir. Denna aspekt är viktig att beakta vid planering där livslängden till en byggnad eller ett
område spelar roll.
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Figur 7.1 Globalt medel av yttemperaturens ökning som funktion av globala koldioxidutsläpp för de
olika klimatscenarierna. Källa: IPCC AR5, Summary for Policymakers, Figure SPM. 10.

7.2

Statistiska metoder

Sannolikheten att en händelse inträffar under en längre period är inte densamma för ett enskilt år. Den
ackumulerade sannolikheten för att ett vattenstånd med en viss återkomsttid skall inträffa eller
överskridas under en längre tidsperiod visas i Tabell 7.1. Exempelvis är sannolikheten 63 % att en
händelse med en återkomsttid på 100 år inträffar eller överskrids under en period på 100 år.
Tabell 7.1 Sannolikheten att en händelse med en viss återkomsttid uttryckt i procent inträffar eller
överskrids under en period av år.
Återkomsttid
(år)

Sannolikhet
under 10 år
(%)

Sannolikhet
under 50 år
(%)

Sannolikhet
under 100 år
(%)

Sannolikhet
under 200 år
(%)

Sannolikhet
under 300 år
(%)

5

89

100

100

100

100

10

65

99

100

100

100

50

18

64

87

98

100

100

10

22

63

87

95

200

5

12

39

63

78

300

3

8

28

49

63

1000

1

3

10

18

26

10 000

0.1

0.3

1

2

3
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7.2.1

Val av sannolikhetsfördelning

Den statistikteori som återkomsttider bygger på kallas extremvärdesteori. Den viktigaste satsen inom
denna är extremvärdessatsen, som, under vissa förutsättningar, tillåter oss att ansätta att årsmaxvärdena följer en viss sannolikhetsfördelning. I princip måste årsmax-värdena vara oberoende och
likafördelade (d.v.s. årsmax år 1900 bör ”bete sig” som årsmax år 1990).
Det finns ett flertal sannolikhetsfördelningar som är vanligt förekommande vid analys av
återkomsttider i vetenskaplig litteratur. Extremvärdessatsen ger mest stöd åt Generalized Extreme
Value, GEV, (Coles, 2001) men även andra fördelningar kan vara aktuella. Det är viktigt att man
verifierar att den valda sannolikhetsfördelningen passar till dataunderlaget. För att avgöra detta kan
man använda ett så kallat goodness-of-fit-test, t.ex. Kolmorogov-Smirnov, som ger ett numeriskt mått
på hur väl sannolikhetsfördelningen passar till data. Om testet underkänner fördelningen bör man inte
använda den i analysen. Ofta kan flera fördelningar passa till samma datamaterial, men ge olika
återkomsttider, se avsnitt 7.2.3.
I denna analys har tre sannolikhetsfördelningar utvärderats, men bara en redovisas: GEV. De olika
fördelningarna ger relativt lika resultat men ger olika konfidensintervall.
För vidare fördjupning se vidare Blom et al (2005) eller Coles (2001).
7.2.2

Konfidensintervall

För varje återkomsttid beräknas även ett konfidensintervall omkring vattenståndet. Ett
konfidensintervall ska tolkas som ett intervall som med en viss sannolikhet täcker det sanna värdet.
Motivationen att använda ett konfidensintervall är att eftersom återkomsttiderna är beräknade på ett
begränsat dataunderlag så finns det en viss osäkerhet i de beräknade återkomsttiderna.
Konfidensintervall speglar denna osäkerhet. I detta projekt valdes ett 95 % konfidensintervall av typ
Wilson Score (Wilson, 1927). Detta intervall har flera fördelar, t.ex. att det går att tillämpa på
godtycklig sannolikhetsfördelning och återkomsttid. Konfidensintervall blir mindre ju längre den
underliggande mätserien är.
7.2.3

Goodness-of-fit

För att de återkomsttider som man beräknar ska gå att lita på krävs det att data passar
sannolikhetsfördelningen man använder. För att avgöra detta kan man tillämpa ett goodness-of-fit test.
I detta projekt användes Kolmogorov-Smirnov (KS) testet (Corder, 2009), som kan avgöra, med en
viss statistisk signifikans, om ens data passar till ens fördelning. KS-testet ger ett värde mellan 0 och 1,
där 0 betyder perfekt anpassning och 1 betyder att dataunderlaget inte alls passar till fördelningen. Här
har vi valt signifikansnivå 95 %, vilket innebär att om KS-testet överstiger 0.95 så anses
sannolikhetsfördelning inte passa data tillräckligt bra, och därmed kan vi inte lita på de beräknade
återkomsttiderna för denna fördelning. Till skillnad från konfidensintervall så ger KS-testet ett
”ja/nej”-svar, som med en viss sannolikhet är korrekt. Med signifikansnivån 0.95 kan vi med 95 %
säkerhet lita på KS-testets resultat.
7.3

Återkomsttider i ett framtida klimat

I detta projekt har vi antagit att stormfrekvensen i ett framtida klimat är densamma som idag.
Antagandet stöds av att osäkerheterna i klimatmodellerna fortfarande är mycket stora beträffande
stormar. För beräkningarna innebär det att relativt medelvattennivån så kommer återkomsttiderna inte
att förändras i framtiden. Därmed kan vi använda historiskt beräknade återkomsttider för det framtida
klimatet. För att avgöra hur mycket högre extrema vattenstånd är i ett framtida klimat så behöver man
veta hur medelvattennivån ändras fram till 2100.
Havshöjningen anges oftast i relation till en referensperiod fram till antingen 2100 eller till en period
som slutar med 2100. För att ta fram medelvattenståndet 2100 måste startvärdet för aktuellt år och
höjdsystem tas fram. Därefter lägger man på bidraget från den globala havshöjningen för aktuell
period, och drar bort landhöjningen från samma period.
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I princip tar man alltså årets beräknade vattenstånd år 1995, adderar ens uppskattning av den globala
vattennivåhöjning, och kompenserar för landhöjningen på platsen. Om landhöjningen och
vattennivåhöjningen skulle bli lika så blir det i praktiken ingen förändring av återkomsttiderna.
Framtida havsnivåer har inom detta uppdrag tagits fram baserat på den övre gränsen av
konfidensintervallet av den globala medelvattenytans höjning enligt RCP8.5, IPCC AR5, d.v.s. 98 cm
fram till 2100. Den globala medelvattenytans höjning anges relativt en referensperiod, vilken är 19862005 för RCP-scenarierna i IPCC AR5. Vattenytans höjning startar ungefär år 1995, vilket därför
används som startår vid korrigering för lokal landhöjning. Den globala medelvattenytans höjning
enligt RCP8.5 har således korrigerats med 105 års landhöjning 1995-2100. Den osäkraste parametern
är den globala vattennivåhöjningen.
7.4

Vågor

Den totala vattennivån som påverkar land är inte enbart havsvattenståndet i sig utan vågor kan också
påverka land. Vågor och högt vattenstånd i kombination är känt som ett stort problem och kan orsaka
erosion. För översvämning eller skador på konstruktioner är våghöjden och vågkraften av intresse.
Höga vågor mot land förekommer i allmänhet vid samma tillfälle som ger höga vattenstånd eftersom
det vanligen är friska till hårda vindar som driver båda förhållandena.
Vågor (vindvågor) bildas när vind blåser över vattenytan. Så länge vinden varar är vågriktningen
parallell med vindriktningen. Våghöjden bestäms av vindstyrkan, hur länge vinden har blåst och över
hur stort område som vinden kan verka (stryklängd). När vågorna rör sig mot land och påverkas av
botten ändras riktningen på vågorna och de vrider mot land. En våg som kommer från sydväst kommer
t.ex. att vrida så att den kommer från väst om kusten (och bottens topografi) har en nord-sydlig
orientering.
Vågornas riktning påverkas av botten, och det är bottens påverkan som gör att vågor faller in
vinkelrätt mot stranden även när vindriktningen inte är direkt mot kusten.
Vågor till havs består av en kombination av olika vågor med olik våghöjd, våglängd och vågperiod,
samtidigt. Våghöjder på öppet vatten kan uppskattas med enkla metoder utifrån vindhastighet och
stryklängd. Beroende på hur kraftig vinden är kommer våghöjden att vara begränsad antigen av
vindhastigheten, vindens varaktighet eller tillgänglig stryklängd.
I många analyser som rör vågor är det den signifikanta våghöjden (HS) den nivå som anges. Denna är
definierad som medelvärdet av den högsta tredjedelen vågor (H1/3) under en period. De högsta vågorna
är högre än detta. Den högsta vågen, Hmax, definieras ibland som 1%-percentilen (H1/100), ibland anges
även 0.1%-percentilen (H1/1000). En sådan extrem våg uppträder ensam och med kort varaktighet, men
kan orsaka stor skada.
Tabell 7.2 visar en uppskattning av vindvågors våghöjd för några vindhastigheter med hjälp av
nomogram. Våghöjderna som bestäms enligt denna metod är den karaktäristiska våghöjden Hc, vilket
är en våghöjd som liknar Hs. Skillnaden är att den senare tas fram från mätningar medan den
förstnämnda tas fram från visuella observationer. Våghöjden gäller på djupt vatten. Som exempel ger
en vind på 10 m/s under 6 timmar en våghöjd på ca 1.5 m. Denna våg har en period på ca 4.5 s och en
våglängd på runt 30 m, och märker alltså av botten för ett bottendjup på ca 15 m. För en grupp vågor
med olika våglängder och höjder är det de längsta vågorna som först påverkas av bottendjupet.
Högsta uppmätta signifikanta våghöjd på Ölands södra grund är över 7 m och våghöjder över 6 m har
förekommit flera gånger vintertid under åren 1978-2004 som mätningar har pågått. Sommartid är
våghöjder under 2 m vanligare, men en detaljerad statistisk analys har inte utförts. Vågbojen vid
Ölands södra grund låg på 18.5 m djup. För grundområden finns det enkla relationer som beskriver
maximala våghöjden som funktion av bland annat bottendjupet. Dessa beaktar dock inte processer
nära en kust och kan därför inte heller enkelt tillämpas här. För att beskriva vågor nära land bör en
lämplig vågmodell nyttjas.
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Tabell 7.2 Grov uppskattning av våghöjder för en stryklängd på 100 km med hjälp av nomogram
(Gröen och Dorrestein, 1976). Våghöjderna gäller för öppet vatten där vågorna inte
påverkas av botten eller kusten.
Vindhastighet
(m/s)

Vindens
varaktighet
(timmar)

Begränsning

Våghöjd
(Hc)

5

>12 timmar

Vindens
varaktighet

Ca 0.6 m

10

6 timmar

-

Ca 1.5 m

10

>24 timmar

Vindens
varaktighet

Ca 2.5 m

15

6 timmar

-

Ca 3.m

15

12 timmar

Stryklängd

Ca 3.2 m

Kommentar

För över 7-8 timmar
är våghöjden
stryklängdsbegränsad.
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