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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västmanlands län har uppdragit åt SGI och SMHI att genomföra en klimat- och
sårbarhetsutredning för länet. SMHI utför, som underleverantör till SGI, en klimatanalys för
Västmanlands län med leverans till Länsstyrelsen och till SGI. Delar av materialet i denna rapport
används av SGI för en riskanalys.
SMHI har utfört en regional klimatanalys för perioden fram till slutet av detta sekel för Västmanlands
län. Syftet var att klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på
temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik utgående från ett underlag baserat på de senast
tillgängliga klimatscenarierna.
Arbetet grundar sig på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier från den
internationella klimatforskningen. Framtidsberäkningarna avser i första hand tidsperioden fram till år
2100. För att ge en bild av de osäkerheter som råder om framtidens klimat har ett flertal
klimatscenarier utnyttjats. Detta urval är betydligt mer omfattande än det begränsade antal scenarier
som fanns tillgängliga när Klimat- och sårbarhetsutredningen lade fram sitt slutbetänkande hösten
2007.
Rapporten har utarbetats vid SMHIs avdelning Miljö & Säkerhet. Klimatforskningen kommer ständigt
med nya resultat som kan komma att modifiera bilden ytterligare, vilket läsaren bör vara medveten
om. Följande resultat framgår av klimatanalyserna i denna rapport:
 Klimatberäkningarna visar en successiv och tydlig ökning av årsmedeltemperaturen under det
innevarande seklet. Temperaturuppgången är mest framträdande för vintern.
 Det regionala temperaturmönstret över länet, med varmare förhållanden i Mälardalen och
svalare på de mer höglänta områdena, kvarstår även i framtiden.
 Årsmedelnederbörden ökar med ca 20% till seklets slut. Den tydligaste nederbördsökningen
ses för vintern. Liksom i dagens klimat kommer störst nederbördsmängder att falla i nordväst
och mindre mängder i områdena runt Mälaren. De kraftiga regnen beräknas öka.
 Vattenföringens variation under året förändras mot högre höst-vinterflöden och lägre vårflod.
Lågvattenperioden blir längre och med lägre flöden.
 Det beräknade framtida 100-årsflödet ser ut att minska något under seklet för Arbogaån,
Hedströmmen, Kolbäcksån, Sagån och Köpingsån i jämförelse med referensperioden 19631992. Svartåns 100-årsflöde ser ut att bli i stort sett oförändrad under stora delar av seklet.
Ett stort antal övriga klimatberoende förhållanden kommer också att förändras efterhand som klimatet
ändras.
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Inledning

Länsstyrelsen i Västmanlands län ser behov av ett klimatunderlag för länet utöver det som erbjuds
genom SMHIs myndighetsuppdrag. SMHI har därför, som underkonsult till SGI, på beställning av
länsstyrelsen utfört en regional klimatanalys för Västmanlands län. Analysen omfattar en stor mängd
data och beräkningar som syftar till att ge en översiktlig bild av klimatförhållandena i länet såväl under
dagens klimatförhållanden som i framtidens klimat. Arbetet är baserat på observationer och
beräkningar från SMHI samt klimatscenarier från den internationella klimatforskningen.
Framtidsberäkningarna avser i första hand tidsperioden fram till år 2100.
Föreliggande rapport har utarbetats vid SMHIs avdelning Miljö & Säkerhet.
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Bakgrund

Planering i långa tidsperspektiv baseras med fördel på ett underlag som tar hänsyn till de osäkerheter
som ofrånkomligen finns i alla förutsägelser om framtiden. Ett sätt att ta hänsyn till osäkerheterna är
att arbeta med så kallade scenarier som beskriver olika möjliga framtidsutvecklingar. Inom det
internationella forskningssamhället görs stora ansträngningar för att beräkna och tolka utvecklingen av
det framtida klimatet.
Dynamiken och förekomsten av vatten kommer att förändras eftersom ett förändrat klimat innebär
väsentliga skillnader i årstidernas karaktär, speciellt med avseende på temperatur och nederbörd.
Säsongsvariationen i vattenföring drivs till stor del av nederbördsmönster och lagring av vatten i
landskapet som snö, i mark eller i sjöar. I de områden i Sverige som har längre köldperioder lagras
betydande mängder vatten under vintern i form av snö. Dessa snömagasin smälter under en relativt
kort period när temperaturen stiger under vår och försommar. I ett klimat med högre temperaturer än
idag kan denna säsongsvariation förändras och bli mindre tydlig, samtidigt som höga flöden kan
uppträda vintertid. Intensiva skyfall uppträder idag främst sommartid och orsakar ibland
översvämningar. Det gäller speciellt för vattensystem som inte dimensionerats för extrema flöden, som
exempelvis kombinerade dag- och spillvattensystem samt dränering i anslutning till infrastruktur. I ett
framtida varmare klimat med ökad konvektiv nederbörd kan riskerna för skyfall öka.
Beräkningar av framtida klimat har tidigare genomförts i bland annat den statliga Klimat- och
sårbarhetsutredningen (SOU, 2007a). För dessa analyser användes sex klimatscenarier framtagna av
SMHI (se beskrivning av dessa i kapitel 4.8). Ett delbetänkande berörde även
översvämningsproblematiken där de faktorer som leder till höga flöden identifierades; exempelvis
extrem nederbörd och intensiv snösmältning (SOU, 2006). Underlag till detta delbetänkande
levererades av SMHI (Bergström m.fl., 2006). Klimat- och sårbarhetsutredningen sammanställde även
riskerna för naturolyckor i ett förändrat klimat (SOU, 2007b).
Inom det EU-finansierade projektet ENSEMBLES (van der Linden and Mitchell, 2009) har ett
ensemblesystem utvecklats för beräkning av klimatförändringar baserat på de bästa europeiska globala
och regionala klimatmodellerna med hög upplösning. Idag finns fler klimatscenarier tillgängliga än
tidigare, och för analysen av temperatur, nederbörd och klimatpåverkade flöden i denna rapport har 16
olika klimatscenarier använts. Dessa scenarier kommer både från ENSEMBLES-projektet och från
Rossby Centre vid SMHIs forskningsenhet. Att analysera en samling klimatscenarier ger nya och
bättre möjligheter att behandla de osäkerheter som är nära förknippade med frågeställningen.
SMHI har under senare år också utvecklat tekniken att använda resultat från klimatscenarierna, vilket
beskrivs i kap 4.6, och att presentera klimatdata i diagram och kartor.
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3

Västmanlands län

I detta kapitel beskrivs Västmanlands läns landskap och klimat översiktligt. Beskrivningen baseras
främst på faktablad från SMHI och de klimatkartor som tillsammans med information i
Kunskapsbanken finns publicerade på www.smhi.se.
Västmanlands läns areal är 5 690 km2, varav 5 145 km2 är landareal (figur 3-1). Länet är uppdelat i 10
kommuner med totalt 251 542 invånare (2010) (www.lansstyrelsen.se/vastmanland). Till ytan är
Västmanlands län ett av Sveriges mindre län. Utmärkande är dock den varierande naturen med de
öppna landskapen längs Mälaren och den mer kuperade terrängen i norr. I länet finns såväl berg, djupa
dalgångar som skogsområden och våtmarker. Länet ligger i övergången mellan det mellansvenska
låglandet och norrlandsterrängen. Västerås kommun har flest invånare (drygt hälften av länets
befolkning) och Sala kommun har störst areal.

Figur 3-1. Västmanlands län, dess topografi, större orter, vattendrag och sjöar. Kartan är producerad
med Lantmäteriets data under Länsstyrelsens tillstånd för publicering av data och med
data från SMHI.

3.1

Avrinningsområden och sjöar

I Sverige har totalt för landet 119 huvudavrinningsområden definierats som vattendrag vilka rinner ut i
havet och med avrinningsområden större än 200 km2. Västmanlands län berörs endast av två av dessa,
men de tillhör de större. Dalälven har det fjärde största avrinningsområdet i Sverige med 28 954 km2
och är nummer sju på listan över största vattenflöden vid mynningen (348 m3/s). Dalälven berör dock
bara de nordliga delarna av länet med 651 km2, vilket är endast 2% av det totala avrinningsområdet.
Det andra huvudavrinningsområdet är Norrström, som ligger på åttonde plats i landet avseende
avrinningsområdets storlek (22 650 km2), men hamnar utanför tio-i-topp-listan med blygsamma 163
m3/s i medelvattenföring. Norrström är det helt dominerande nationella huvudavrinningsområdet i
Västmanlands län med en rad vattendrag: Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån och Sagån
(SMHI, 2002).
Kolbäcksån är det avrinningsområde som upptar den största ytan inom länet (918 km2) följt av
Hedströmmen (801 km2). Arbogaån och Kolbäcksån har relativt stora avrinningsområden (3 808 km2
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respektive 3118 km2) men vattenföringen vid utloppen kommer alltså till största delen från områden
utanför länet (figur 3-2 och tabell 3-1).

Figur 3-2. Lokala huvudavrinningsområden och delavrinningsområden i Västmanlands län. Samtliga
ingår i det nationella huvudavrinningsområdet Norrström (nr 61) med utlopp genom
Mälaren. De norra delarna som inte ingår, tillhör Dalälvens avrinningsområde.
Länsgränsen är markerad med en grå linje. De vattendrag med mätpunkter som analyseras
i denna rapport är namngivna. Kartan är producerad med data från SMHI.
Tabell 3-1. Avrinningsområden i Västmanlands län, deras totala areal och den procentuella andelen
av den totala arealen som finns inom länet samt hur stor del av länets areal som upptas av
respektive avrinningsområde (SMHI, 2002).
Avrinningsområde

Total area
(km2)

Areaandel inom
länet (%)

Del av länets
landareal (%)

Arbogaån

3 808

14

10

Hedströmmen

1050

76

16

Köpingsån

287

100

6

Kolbäcksån

3118

29

18

Svartån

776

99

15

Sagån

857

88

15

I Västmanlands län finns omkring 850 sjöar. Mälaren och Hjälmaren är de största, men endast en
tredjedel av dessa sjöars respektive areal räknas inom länet. Andra större sjöar är Åmänningen,
Skedvisjön, Långsvan och Hörendesjön (www.lansstyrelsen.se/vastmanland). Kring Mälaren och
Hjälmaren finns stora slätter med i huvudsak lerjordar och i de nordliga skogsområdena finns många
små sjöar (SMHI, 2002). Att slättområdena saknar sjöar förklaras till viss del av de sjösänkningar som
utfördes på 1800- och det tidiga 1900-talet för att skapa mer odlingsjord. Även längs vattendragen
syns spår av dikningsföretagens verksamhet. Mälaren är också reglerad, vilket diskuteras flitigt och är
en mycket aktuell fråga. I kapitel 6 beskrivs kortfattat kunskapsläget runt regleringen av Mälaren idag
och i framtiden.
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3.2

Klimatet

Västmanland uppvisar många olika landskapstyper från bördig jordbruksbygd närmast Mälaren till
skogklädda höjder som i nordväst når mer än 400 m.ö.h. På grund av topografin i och runt omkring
Västmanland varierar klimatet mycket inom länet. De flesta vädersystem som berör länet passerar med
den dominerande västvinden och har sitt ursprung över Atlanten. Detta innebär att regn- och
snöområden har påverkats både av Norges och Sveriges bergskedjor innan de når fram, och mycket av
nederbörden har då hunnit falla ur molnen. En del når dock Västmanlands högre partier, medan
Västmanlands låglänta områden delvis ligger i lä från bergskedjorna. Mälardalen har, med tanke på
breddgraden, ett gynnsamt klimat, särskilt avseende temperaturen. Närheten till Mälaren och Östersjön
dämpar temperatursvängningarna och minskar frostläntheten, jämfört med motsvarande breddgrader.
Odlingszonerna i länet varierar från zon 2 närmast Mälaren till zon 4 för större delen av länet.
Tillsammans med de relativt låga vintertemperaturerna kan man med visst fog säga att klimatet i norra
Västmanland påminner om det norrländska, medan det i södra Västmanland liknar klimatet vid
Sveriges ostkust. Västmanlands län ligger alltså i en gränszon med relativt stora variationer inom länet
i förhållande till dess storlek.
3.2.1

Temperatur

Temperaturvariationer i landskapet betingas till största delen av topografin. Ju högre nivå desto lägre
temperatur. Variationerna i temperatur mellan år och inom år kan dock vara stora. Vid Mälaren är
medeltemperaturen -4° i januari och drygt 16° i juli, medan motsvarande värden för de högsta
områdena är -6°C respektive knappt 15°C (SMHI, 2009).
De tre mätstationerna Västerås, Köping och Riddarhyttan representerar här länets
temperaturvariationer över året (figur 3-3). Västerås och Köping vid Mälaren följs väl åt, med något
svalare förhållanden i Köping. Årsmedeltemperaturen 1961-1990 var 5,8°C i Köping och 6,2 °C i
Västerås. Det mer nordliga och högre belägna Riddarhyttan, 13 km väster om Skinnskatteberg, hade
en årsmedeltemperatur på 4,7 °C perioden1961-1990. Skinnskatteberg hade för samma period 4,9°C i
medeltemperatur och Sala hade 5,0°C (orternas lägen framgår av figur 3-1).

Figur 3-3. Månadsmedeltemperaturer (°C) för perioden 1961-1990 (s.k. normalperiod) för
mätstationerna Västerås, Köping och Ridarhyttan. Källa: SMHIs Klimatarkiv.
I en studie av värmeböljor i Sverige 1961-2010 (SMHI, 2011a) uppmärksammas en värmebölja 1975.
Ungefär halva landet hade över 22 °C i medeltemperatur under 7-8 augusti 1975. Varmast var det i
Riddarhyttan med 28,0°C i medeltemperatur sammanlagt under de två dygnen. Den högsta
temperaturnoteringen under värmeböljan var 34°C i Riddarhyttan men Sala hade hela 36°C som
maxtemperatur den 6 augusti 1975. Samma toppnotering gjordes i Västerås 9 juli 1933.
Köldrekordet för länet ligger på -36,5°C i Västerås, vilket inträffade den 24 januari 1875. Eventuellt
var det ännu kallare i Sala samma dag, men det finns ingen verifierad mätning. I modern tid uppmättes
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-35,0°C i Uttersberg (söder om Riddarhyttan) den 9 februari 1966, ett välkänt köldtillfälle (SMHI,
2009).
3.2.2

Nederbörd

Topografin har en avgörande betydelse för hur nederbörden fördelas. Den uppmätta årsnederbörden är
minst vid Mälaren med lokalt under 500 mm och störst på höjderna i nordväst med över 800 mm på
sina håll (SMHI, 2009). I figur 3-4 visas månadsmedelnederbörd vid mätstationerna Riddarhyttan,
Köping och Västerås för perioden 1961-1990. De i länet sydligt belägna stationerna Köping och
Västerås har mycket lika årsmedelnederbörd (606 mm respektive 602 mm). En viss skillnad kan dock
ses avseende fördelningen under året. Köping har något högre månadsmedelnederbörd under
vinterperioden och Västerås har högre under sommarperioden. Riddarhyttan är, beroende på det
nordligare och högre läget, den nederbördsrikaste stationen med ca 120 mm mer i årsmedelnederbörd.
Mest nederbörd kommer länet till del under juli-september och den nederbördsfattigaste perioden är
februari-mars.
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Figur 3-4. Månadsmedelnederbörd (mm) 1961-1990 för stationerna Riddarhyttan, Köping och
Västerås i Västmanlands län. Årsmedelnederbörden är 723 mm i Riddarhyttan, 606 mm i
Köping och 602 mm i Västerås. Källa: SMHIs Klimatarkiv.
Den verkliga nederbörden är alltid högre än den uppmätta, beroende bl.a. på förluster orsakade av
vind. I figur 3-5 visas den uppskattade verkliga nederbörden i hela området som tar hänsyn till
mätförluster och olika terrängförhållanden. Andelen snö av nederbörden varierar mellan 20-30% i
länet (figur 3-5).

Figur 3-5. Den vänstra kartan visar den uppskattade verkliga årsmedelnederbörden (mm)1961-1990
och den högra kartan visar andelen snö (%) av årsnederbörden, för perioden 1961-1990.
Källa: Klimatdata (www.smhi.se)
Ett nederbördsrekord sattes 26 augusti 1996 då 146 mm föll under ett dygn (kl 07-07) i Hallstaberg
öster om Västerås. Men 160 mm bedöms ha fallit på 24 timmar i Skultuna (15 km norr om Västerås)
den 10 augusti 1951. Under hela augusti 1951 rådde ostadigt väder och den största
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nederbördsmängden för månaden uppmättes i Sätra brunn (14 km sydväst om Sala), 257 mm, vilket är
rekord för länet. I orten Ramnäs (9 km norr om Surahammar) rådde ett hemskt hageloväder den 4 juli
1953. De största haglen mätte 7×8 cm och vägde uppemot 2 hg, vilket är de största hagel som
observerats i Sverige (SMHI, 2009).
3.2.3

Snö och is

Medelvärdet av årets största snödjup under vintern 1961-1990 är 30-40 cm (figur 3-6) men
variationerna mellan åren och inom länet är mycket stor. I Riddarhyttan uppmättes 124 cm djup snö
den 20 februari 1977, vilket är länsrekord, åtminstone efter 1960. Snön hade ackumulerats efter flera
snöfall under lång tid. Noterbart är också ett snöoväder månadsskiftet oktober-november 1968 då det i
Västerås samlades ett snötäcke på 21 cm den 1 november (SMHI, 2009). Frekvensen av vita jular, dvs.
chansen att vakna på julafton med snötäcke på marken, var perioden 1931-1980 ca 70% (figur 3-6).
I de höglänta nordvästra delarna av landskapet var marken snötäckt under i genomsnitt fem månader
av året (1961-1990), och det är hela en och en halv månad mer än i de snörikaste delarna av
Sydsvenska höglandet och nordvästra Dalsland eller lika mycket som i trakten av Härnösand.

Figur 3-6. Vänstra kartan visar frekvensen (%) av vita jular 1931-1980 och högra kartan visar
medelvärdet av största snödjupet under vintern (cm) 1961-1990. Källa: Klimatdata > Snö
(www.smhi.se).
Isläggningen på Hjälmaren (Hemfjärden) skedde i medeltal 2 december och islossningen 12 april
under perioden 1960-1990. För Mälaren finns tre platser där tidpunkter för isläggning och islossning
studerats. Datum för isläggning och islossning sker i medeltal för: Kyrkfjärden (Stockholm) 5 januari
respektive 3 april, Ulvhällsfjärden (Strängnäs) 12 december respektive 15 april och Garnsviken
(Sigtuna) 2 december respektive 13 april (SMHI, 2006).
3.2.4

Avrinning

Västmanlands län befinner sig i en gränszon där de torrare (mindre nederbörd) sydöstra delarna av
Sverige möter de nederbördsrikare delarna. Eftersom avrinningsområdena för framförallt Arbogaån
och Kolbäcksån går utanför länet till stora delar bestäms de totala flödena av tillförseln från de
nederbördsrikare delarna främst västerifrån.
I medelavrinningskartor syns tydligt att för området vid de stora sjöarna är avrinningen liten och att
den ökar norrut (SMHI, 2007). Torra år (1963, 1976, 1996 och 2003) är medelavrinningen < 6 l/s×km2
för i princip hela länet. För de våta åren (1985, 1998, 2000 och 2001) syns gradienten över länet
tydligt. Skillnaden över länet är störst under våren dvs. den är snöbetingad. Nederbörd, lagrad som
snö, i de högre belägna delarna av länet smälter av på våren och ökar därmed avrinningen.
Vattenföringen varierar kraftigt mellan åren men har tydliga förlopp av växlingar mellan hög och låg
vattenföring. I figur 3-7 visas ett exempel på vattenföringens variation under drygt 20 år. Lägsta
vattenföringen uppmäts vanligen i juli då växterna är aktiva och därför omhändertar nederbörden.
Flödestopparna uppträder oftast i samband med snösmältning på våren (april) men höga flöden kan
även uppstå till följd av rikligt regnande andra tider på året. För de sydliga delarna av länet kan
snösmältning ske även under vintern vilket leder till högre flöden i vattendragen.
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Figur 3-7. Exempel på vattenföringens variation mellan olika år. Modellberäknad vattenföring (m3/s)
för ett delavrinningsområde (42 km2) till Norrström (delavrinningsområdet ID:661778153701). Källa: vattenweb.smhi.se
3.2.5

Vindar

Wern och Bärring (2009) har studerat hur vinden varierat i Sverige under perioden 1901-2008. Studien
har kompletterats med ett faktablad som även omfattar 2009-2010 (SMHI, 2011b). Vindmätningar har
i Sverige gjorts sedan 1800-talet men först på 1950-talet standardiserades mätningarna. Det saknas
alltså långa homogena mätserier av vindhastighet i Sverige. Analysen baseras därför på förändring i
geostrofisk vind, som utgår från tryckmätningar. Landet indelas i nio trianglar. Den geostrofiska
vinden ska ses som ett regionalt medelvärde för den centrala delen av triangeln. Beräkningen tar inte
hänsyn till landskapets uppbromsande effekt, vilket direkta vindmätningar gör. Därför är den
geostrofiska vindhastigheten högre än den uppmätta.
På www.smhi.se finns en webbapplikation där grafer över olika vindmått kan laddas ned för de i
studien använda nio trianglarna över landet. Webbapplikationen är i dagsläget uppdaterad t.o.m. 2011.
Västmanlands län ligger delvis inom triangel 3 och 4. Linjär förändring av geostrofisk vindhastighet
1951-2010 visar för triangel 3 en minskad maxvind på -11% (5% signifikansnivå) och minskad
medelvind på -3% (figur 3-8) medan förekomst av vindhastigheter på över 25 m/s visar ickesignifikant
minskning på -22%. Geostrofiska vindhastigheter på minst 25 m/s kan betraktas som ett mått på antal
stormtillfällen inom triangeln För triangel 4 syns liknande tendenser som för triangel 3 och
medelvindförändringen för triangel 4 är -4% (signifikant).

Figur 3-8. Geostrofisk medelvindhastighet per år (m/s). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp
motsvarande ungefär 10-årsmedelvärden. Diagrammet avser triangeln Göteborg-MalungStockholm (triangel 3) 1950-2011. Källa: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/vind/1.3971
Den högsta beräknade geostrofiska vindhastigheten i, 66 m/s, i studien inträffade i triangel 1
(Göteborg-Lund-Visby) 13 januari 1983. Vid Landsort och Vinga uppmättes kl. 18 UTC 31 m/s
respektive 30 m/s (SMHI, 2011b). Linjära trender i tidsserier påverkas mycket av vilken period som
analyseras. Författarna (Wern och Bärring, 2009) är försiktiga med slutsatsen om säkerställda
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förändrade vindförhållanden. Variationen mellan år är stor. De anser dock att det finns en långsiktig
trend mot lugnare vindklimat sedan 1900-talets början, men att den beror på blåsigare förhållanden
under de första årtiondena av 1900-talet.

4

Metod för framtidsanalys

Klimatsammanställningen har gjorts för Västmanlands län avseende temperatur, nederbörd och
vattenföring. Ett antal klimatindex har framtagits kopplade till temperaturer och nederbörd. Dessa
beskrivs under kapitel 4.1.

4.1

Studerade klimatindex

Beräkningar och analyser av framtida klimatscenarier har gjorts för olika klimatindex.
 Kap. 5.1 Temperatur (medeltemperatur för år och säsong; varma perioder i form av högsta
dygnsmedeltemperatur och antal dagar med dygnsmedeltemperatur > 22°C; uppvärmningsoch kylbehov uttryckt som graddagar)
 Kap 5.2 Nederbörd (medelnederbörd för år och säsong; kraftig nederbörd i form av antal dygn
med > 10 mm samt största 1-dygnsnederbörd och största 7-dygnsnederbörd; perioder utan
nederbörd dvs. maximalt antal dygn i följd med nederbörd < 1mm/dygn)
 Kap 5.3 Vattenföring (säsongsvariation och medelvattenföring; flöden med 100 års
återkomsttid)

4.2

Geografiskt analysområde

Det analyserade området avser Västmanlands län (figur 3-1) och resultaten presenteras främst i form
av kartor (ex. bilaga 1-18). I diagrammen visas resultat för hela länet. Analyser gällande vattenföring
presenteras för utvalda punkter men också i kartformat. Det område eller den plats som avses för
respektive karta, diagram eller tabell framgår i figurerna eller i figurtexterna.

4.3

Tidsperioder

De studerade tidsperioderna är 1961-1990 för dagens klimat och för analys av framtidsklimatet har två
perioder valts; 2021-2050 och 2069-2098. Samtliga tidsperioder omfattar 30 år.
I klimatstudier jämförs aktuella värden med medelvärden för en längre period, en referensperiod. I
enlighet med internationell praxis används i denna rapport den så kallade standardnormalperioden
1961-1990 som referensperiod. Nästa standardnormalperiod kommer att bli 1991-2020. För att ge så
nutidsnära information som möjligt har även observerade värden för perioden 1991-2010 tagits med
(se bilaga 1-5 och 10-18).
Referensperiod och analysperiod för olika undersökta parametrar i denna utredning kan variera med ett
par år beroende på datatillgång och den tid det tar för modellerna att nå ett rimligt starttillstånd.

4.4

Variation och osäkerhet

Det är viktigt vid tolkning av resultat från analyser av förändringar i ett framtida klimat att ursprunget
till de variationer och osäkerheter som förekommer tydligt framgår och även hur denna variation kan
bidra med information. Tolkningen av rapportens grafer bör koncentreras till långsiktiga trender
snarare än till absoluta värden. Där det är tillämpbart presenteras spridningsmått i form av percentiler
för att indikera spridningen i resultat mellan olika klimatmodeller. I denna rapport används 25:e resp.
75:e percentilen, vilket betyder att i princip all data förutom de fyra lägsta och de fyra högsta
scenarierna innefattas i datamängden när 16 olika scenarier används. Därmed fås en uppfattning av
klimatscenariernas spridning. Detta underlättar tolkningen då det ger en mer samlad bild av den
tänkbara framtidsutvecklingen.
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Metoden som använts karakteriseras av att flera möjliga klimatscenarier ingår, en så kallad ensemble,
och att resultaten bearbetas statistiskt. Syftet är att öka kvalitén i analysen och att identifiera trender
som är generella mellan olika scenarier. För att utnyttja fördelarna med ensembleanalys bör det finnas
ett visst mått av variation. Speciellt gäller detta klimatsimuleringar, då det är önskvärt att täcka in ett
stort antal möjliga och olika scenarier som kan medföra mycket olika effekter. Hydrologisk respons
som uppträder i flera olika klimatscenarier bedöms således mer trolig än hydrologisk respons som
uppträder sporadiskt.
Osäkerheter i den typ av resultat som presenteras i denna analys påverkas av:
•
•
•
•

Val av utsläppsscenarier
Val av global klimatmodell
Val av regional klimatmodell
Naturlig variabilitet

Spridningen i resultat kan vara betydande för en del klimatvariabler, vilket delvis beror på att olika
modeller beskriver klimatologiska processer på olika sätt, exempelvis återkopplingen mellan
atmosfärisk koncentration av växthusgaser och temperatur.
Det ligger i frågeställningens natur att det är svårt att på förhand definiera ett mått på responsen för
ökade emissioner av växthusgaser, då detta är en effekt som modellerna syftar till att studera. Således
är tillgången till flera olika klimatmodeller en stor fördel. Trender i respons som observeras i flertalet
klimatmodeller och för flertalet utsläppscenarier är därför att betrakta som mer robust eftersom samma
resultat uppnåtts från olika oberoende förutsättningar. Om resultaten från olika modeller och
utsläppscenarier är mycket olika är osäkerheten större.
Det klimat som beskrivs av en klimatmodell kan inte förväntas vara i fas med det verkliga klimatet på
kort tidsskala, ett fenomen som benämns naturlig variabilitet (variation). En välfungerande
klimatmodell ska dock kunna beskriva medelvärden och variabilitet med tillräckligt precision, t.ex.
korrekt antal kalla och varma vintrar under en trettioårsperiod. Dessa vintrar kan infalla i en annan
sekvens än i det observerade klimatet.

4.5

Beräkningsmodeller

För att få en översiktlig bild av framtida klimat används globala klimatmodeller (GCM = Global
Circulation Model) som beskriver luftströmmar och väderfenomen över hela jorden. Dessa drivs bland
annat med antaganden om framtidens utsläpp av växthusgaser, så kallade utsläppsscenarier. Figur 4-1
visar hur upplösningen i de globala klimatmodeller som använts av IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change, även kallad FN:s klimatpanel) utvecklats under de senaste 20 åren.
För mer detaljerade regionala analyser krävs en bättre beskrivning av detaljer som påverkar det
regionala klimatet. Därför kopplas de globala klimatberäkningarna till regionala klimatmodeller
(RCM) med bättre upplösning och beskrivning av detaljer som exempelvis Östersjön och den
Skandinaviska bergskedjan. Den regionala klimatmodellen drivs av resultat från den globala modellen
på randen av sitt modellområde. Det gör att valet av global modell får stor betydelse för slutresultatet
även regionalt. Regionala klimatmodeller finns bland annat vid forskningsenheten Rossby Centre på
SMHIs forskningsavdelning. Figur 4-2 visar hur dataflödet ser ut mellan klimatmodeller på olika
skalor och hur indata levereras till en hydrologisk modell med vars hjälp det är möjligt att studera
effekter på vattenföring, magasineringen etc.
Den hydrologiska modell som används i denna studie är HBV-modellen. Det är en konceptuell
avrinningsmodell utvecklad vid SMHI sedan av 1970-talet (Lindström, m.fl., 1997). Modellen byggs
upp av beräkningsrutiner för markfuktighet, snöackumulation och snösmältning, grundvatten och
routing (beskrivning av vattnets väg). Indata till modellen har i denna studie hämtats från regionala
klimatmodeller efter DBS-skalering, som beskrivs i avsnitt 4.6.
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Figur 4-1. Horisontell upplösning i olika generationer av klimatmodeller som använts inom IPCC
(modifierad efter IPCC, 2007). Vertikal upplösning visas inte i figuren men följer en
liknande utveckling mot finare upplösning.

Figur 4-2. Illustration av dataflödet mellan global- och regional modell samt nedskalning till
hydrologisk modell.
Analyser med HBV-modellen är gjorda för oreglerade förhållanden. Det innebär att sjöar och
reglerade magasin beskrivs som om de hade haft naturliga utlopp och inte aktivt reglerats för
exempelvis vattenkraftsproduktion. Effekten av dessa reglerade magasin är dock begränsad för riktigt
stora flöden, eftersom de måste släppas fram, oavsett reglering. Analyserna är gjorda för oreglerade
förhållanden av flera skäl. Dels är det svårt att överblicka hur magasinen regleras. Dessutom kan de
regleringsstrategier som tillämpas under nuvarande klimatförhållanden komma att ändras när klimatet
ändras. Andra faktorer, som exempelvis ändrade marknadsstrategier hos kraftproducenterna, kan ha
minst lika stor effekt på vattenhushållningen som klimatförändringarna.

4.6

Klimatdata för effektstudier

För att använda klimatmodellernas utdata till att studera exempelvis hydrologiska effekter, krävs ett
gränssnitt mellan klimatmodellen och den hydrologiska modellen. Anledningen är att
klimatmodellerna inte kan beskriva det nutida klimatet tillräckligt väl för att ge en trovärdig
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hydrologisk respons, när utdata från klimatmodellen används direkt som indata till en hydrologisk
modell.
Under senare år har en metod utvecklats som möjliggör en sådan anpassning. Metoden benämns DBSmetoden (Yang m.fl., 2010) och innebär att data från meteorologiska observationer används till att
justera klimatmodellens resultat för att ta bort de systematiska felen. De korrigeringsfaktorer som då
införs bibehålls vid beräkningen av framtidens klimat, varefter klimatberäkningens utdata blir
statistiskt jämförbar med observationer och direkt kan användas som indata till en hydrologisk modell.
Vid användning av DBS-metoden bibehåller man vid övergången till den hydrologiska modellen både
förändringar i medelvärden och de förändringar i klimatets variabilitet som ges av klimatmodellen.
Metoden har tidigare använts för hydrologiska modellberäkningar av Andréasson m.fl. (2011).
Figur 4-3 visar exempel på en anpassning med DBS-metoden. Figuren visar observerade data, rådata i
form av temperatur och andel nederbördsdagar och deras nederbördsintensitet från en klimatmodell,
samt när dessa rådata anpassats med DBS-metoden. I figuren ses att data efter anpassningen stämmer
väl överens med observerade data. Särskilt viktigt är att den överskattning av antal dagar med
nederbörd med en viss intensitet, som ges av klimatmodellen, korrigeras.
En förutsättning när DBS-metoden används är att resultaten för framtida tidsperioder måste jämföras
med historiskt klimat så som detta beskrivs av klimatmodellen och inte av meteorologiska
observationer. Metoden innebär också att det inte är möjligt att jämföra individuella dagar eller år med
observationsdata.
Anpassning av klimatmodellsdata med hjälp av DBS-metoden används i denna studie för nederbörd
och temperatur, vilka också är drivvariablerna för den hydrologiska modellen. Den observerade
nederbörd och temperatur som klimatmodellen anpassas mot har hämtats från den databas, PTHBV,
som SMHI byggt upp med särskild inriktning på hydrologisk modellering.

Figur 4-3. Observationer, rådata från en klimatmodell och data som anpassats med DBS-metoden.
Till vänster dygnsmedeltemperatur (procent av tiden som viss dygnsmedeltemperatur
underskrids och till höger nederbörd (andel dagar med olika nederbördsintensitet).
Databasen innehåller interpolerade värden på nederbörd och temperatur, vilka anges i ett rikstäckande
rutnät med upplösningen 4 km × 4 km. Data från SMHIs meteorologiska stationer har i denna databas
interpolerats till gridrutor med hjälp av en geostatistisk interpolationsmetod som benämns optimal
interpolation. Metoden innebär att hänsyn tas både till stationernas avstånd från beräkningsrutan och
till deras inbördes korrelation. För att i interpolationen kunna beskriva den rumsliga variationen,
utnyttjas höjddata samt (för nederbörd) även information om typisk vindriktning och vindstyrka under
olika delar av året och i olika delar av landet. Detaljer om hur interpolationen utförs beskrivs av
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Johansson (2000) och Johansson och Chen (2003 och 2005). I databasen har den observerade
nederbörden även korrigerats för mätförluster, som framförallt orsakas av att en del av nederbörden
blåser förbi mätaren. Mätförlusterna har beräknats enligt Alexandersson (2003). I dessa beräkningar
tas hänsyn till hur vindutsatt mätstationen är och om nederbörden faller som snö eller regn, vilket
avgörs utifrån temperaturen.
Data från temperatur- och nederbördsstationer används för att bygga databasen. Varje år görs en
genomgång av förändringar i stationsnätet. Stationer kan flyttas, nya kan komma till och de kan läggas
ned. Klimatdata finns lagrade från 1961och framåt i tiden. Även stationer utanför länet används för att
beräkna data för länet.

4.7

Utsläppsscenarier

För att kunna göra beräkningar av framtida klimat behövs antaganden om framtida utsläpp av
växthusgaser. Vanligtvis används utsläppsscenarier som utarbetats av FNs klimatpanel, IPCC. Några
exempel visas i figur 4-4. Dessa bygger på antaganden av världens utveckling fram till år 2100
(Nakićenović and Swart, 2000). I utsläppsscenarierna görs olika antaganden om jordens folkmängd,
ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling m.m. Utifrån dessa antaganden uppskattas hur mycket
klimatpåverkande gaser och partiklar som kommer att släppas ut. Dessa utsläpp ger upphov till
förändringar i atmosfärens sammansättning, som till exempel mängden koldioxid i luften, vilket i sin
tur har en inverkan på klimatet.
Genom att göra simuleringar i klimatmodellerna med växthusgaskoncentrationer som motsvarar
dagens förhållanden respektive för framtida förhållanden får man en bild av den framtida förändringen
av klimatet.

Figur 4-4. Antagande om framtida utsläpp av CO2 (vänster) och resulterande CO2-koncentrationer
(höger) enligt olika scenarier (modifierad från IPCC, 2001).

4.8

Klimatscenarier

Ett klimatscenario är en successiv realisering av ett utsläppscenario i en global- och en regional
klimatmodell enligt dataflödet som beskrivs i figur 4-2. Samma utsläppscenario kan således ge upphov
till olika klimatscenarier beroende på vilka globala och regionala modeller som används. De tre
komponenterna illustreras i figur 4-5 där också de möjliga alternativen för utsläppsscenario (ES=
Emissions Scenario), global klimatmodell (GCM= Global Circulation Model) och regional
klimatmodell (RCM= Regional Climate Model ) som används i denna studie framgår (se vidare avsnitt
4.8.1).
Under flera år användes huvudsakligen sex klimatscenarier för de flesta studier av klimateffekter i
Sverige, inklusive av den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007a). Dessa sex
klimatscenarier bygger på en global klimatmodell från Hadley Centre i England (HadCM3/AM3H)
och en från Max-Planck-institutet i Tyskland (ECHAM4/OPYC3). Dessa globala modeller har körts
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med utsläppsscenario A2 respektive B2 som de beskrivs av Nakićenović m.fl. (2000). De regionala
klimatmodeller som användes benämns RCAO och RCA3 och kommer från Rossby Centre vid SMHIs
forskningsenhet.
Klimatscenario
ES

A1B
B1
A2

GCM

ECHAM5(1)
ECHAM5(2)
ECHAM5(3)
CNRM
CCSM3
ARPEGE
HadCM3(Q0)
HadCM3(Q16)
BCM

RCM

RCA3
Aladin
RACMO
REMO
HadRM3
HIRHAM

Figur 4-5. Ett klimatscenario består av en kombination av utsläppsscenario (ES), global modell
(GCM) och regional modell (RCM).
Numera finns det tillgång till ett stort antal regionala klimatscenarier beräknade med nyare globala och
regionala klimatmodeller. För Östersjön finns dock inga senare resultat än de som fanns tillgängliga
vid tidpunkten för Klimat- och sårbarhetsutredningen. Det europeiska ENSEMBLES-projektet (van
der Linden and Mitchell, 2009) syftade till att utveckla ett system för samordnade beräkningar av
klimatförändringar baserat på ett antal europeiska och några utomeuropeiska globala och regionala
klimatmodeller. Rossby Centre deltog i ENSEMBLES-samarbetet med den regionala klimatmodellen
RCA3. ENSEMBLES-projektet fokuserade i huvudsak på klimatförändringar i ett tidsperspektiv fram
till år 2050, varför en del klimatscenarier bara sträcker sig fram till mitten på seklet. Det
utsläppsscenario som huvudsakligen användes inom ENSEMBLES benämns A1B (Nakićenović and
Swart, 2000), men ett scenario med kraftigare utsläpp, A2, och ett med lägre utsläpp, B1, användes
också.
I figur 4-4 visas ett antal utsläppscenarier, där A1B, A2 och B1 ingår. Ur figuren framgår bland annat
att A1B är ett scenario där koldioxidutsläppen till atmosfären beräknas att kulminera runt år 2050.
Koldioxiden i atmosfären fortsätter dock enligt detta scenario att stiga även efter 2050 på grund av
systemets tröghet. Ur figuren ses även att skillnaden mellan effekten av olika utsläppsscenarier är liten
fram till mitten av seklet och ökar därefter.
4.8.1

Klimatscenarier i denna studie

De sammanställningar som gjorts av temperatur, nederbörd och vattenföring (Kap. 5.1- 5.3) bygger på
DBS-skalerade data från klimatscenarierna i tabell 4-1. Tabellen innehåller klimatscenarier från
ENSEMBLES-projektet samt några från Rossby Centre vid SMHI. Observera att endast 12 av dessa
16 klimatscenarier sträcker sig ända fram till år 2100. De övriga fyra sträcker sig fram till 2050. Till
största delen har utsläppsscenario A1B använts eftersom de flesta modellkörningar inom
ENSEMBLES-projektet använt sig av detta, men även A2 och B1 finns representerade.
Den globala klimatmodellen ECHAM5 kommer från Max-Planck-institutet för meteorologi i Tyskland
och HadCM3 från Hadley Center i England. Resultat baserade på ECHAM5 finns också från tre
simuleringar som har startats från olika initialtillstånd i slutet på 1800-talet, vilka betecknas
ECHAM5(1), ECHAM5(2) respektive ECHAM5(3). ECHAM5(3) är den simulering av de tre som har
bäst överensstämmelse med faktisk klimatutveckling i Europa under slutet av 1900-talet och har därför
pekats ut som huvudalternativ för ENSEMBLES-projektets beräkningar. Denna modell är därför den
vanligaste globala klimatmodell som används i denna rapport.
Även HadCM3 har använts med två olika initialtillstånd, men då har också modellen varit
parametriserad med olika klimatkänslighet, som är ett mått på den temperaturökning som kan
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förväntas om mängden koldioxid i atmosfären fördubblas. En av dessa simuleringar refereras som Q0
och betraktas som mest trolig. Den version som har högre klimatkänslighet, Q16, ligger dock även den
inom vad som klimatforskarna betraktar som rimliga gränser.
Övriga använda globala klimatmodeller är ARPEGE från Centre National de Recherches
Météorologiques (CNRM) i Frankrike, BCM från Meteorologisk institutt (METNO) i Norge och den
nordamerikanska modellen CCSM3.
De klimatscenarier som använts är de som funnits tillgängliga vid genomförandet, dvs. inget aktivt
urval av scenarier har gjorts. Allt eftersom fler klimatscenarier blir tillgängliga kan fler fall med höga
respektive låga utsläppsscenarier inkluderas i klimatensemblesimuleringar. På så sätt kan fler tänkbara
utvecklingar av klimatet simuleras. En större ensemble ger starkare statistiska mått på hur en framtida
utveckling kan se ut. Den idag tillgängliga ensemblen är dock en stor förbättring mot vad som fanns
tillgängligt för några år sedan, även om urvalet inte är systematiskt.
Tabell 4-1. Sammanställning av använda klimatscenarier. Nationsflaggorna avser instituten som har
genomfört den regionala nedskalningen (RCM). Den globala klimatmodellen (GCM)
ECHAM5 kommer från Max Planck-institutet för meteorologi i Tyskland, ARPEGE från
Centre National de Recherches Météorologiques i Frankrike, HadCM3 från Hadley Centre
i England och BCM från Meteorologisk institutt i Norge. CCSM3 är en nordamerikansk
modell som körts vid SMHI. Observera att endast 12 av dessa 16 klimatscenarier sträcker
sig ända fram till år 2100.
Nation

Institut

Scenario

GCM

RCM

Upplösnin
g

Period

SMHI

A1B

ECHAM5(1)

RCA3

50 km

1961-2100

SMHI

A1B

ECHAM5(2)

RCA3

50 km

1961-2100

SMHI

A1B

ECHAM5(3)

RCA3

50 km

1961-2100

SMHI

A1B

ECHAM5(3)

RCA3

25 km

1961-2100

SMHI

B1

ECHAM5(1)

RCA3

50 km

1961-2100

SMHI

A1B

ARPEGE

RCA3

50 km

1961-2100

SMHI

A1B

CCSM3

RCA3

50 km

1961-2100

CNRM

A1B

ARPEGE

Aladin

25 km

1961-2050

KNMI

A1B

ECHAM5(3)

RACMO

25 km

1961-2100

MPI

A1B

ECHAM5(3)

REMO

25 km

1961-2100

C4I

A2

ECHAM5(3)

RCA3

25 km

1961-2050

HC

A1B

HadCM3(Q0)

HadRM3

25 km

1961-2100

C4I

A1B

HadCM3(Q16)

RCA3

25 km

1961-2100

METNO

A1B

BCM

HIRHAM

25 km

1961-2050

METNO

A1B

HadCM3(Q0)

HIRHAM

25 km

1961-2050

DMI

A1B

ECHAM5(3)

HIRHAM

25 km

1961-2100
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5

Västmanlands läns framtidsklimat

Analysen av Västmanlands läns framtidsklimat har gjorts utgående från de klimatscenarier som
beskrivits i kap. 4.8.1. Dessa klimatscenarier har, som framgår av tabell 4-1, en horisontell upplösning
av 25-50 km. De gridnät (beräkningsrutor) som ligger till grund för beräkningarna, är inte heller
desamma för de olika modellerna. Efter justering av temperatur och nederbörd, med hjälp av
observationer (PTHBV-databasen) såsom beskrivs i kap. 4.6, har klimatscenarierna lagrats med
samma upplösning som den observerade databasen, dvs. 4 km × 4 km. Analyser av dessa bearbetade
klimatscenarier gör det möjligt att presentera analyser och kartor med motsvarande upplösning i
rummet. Det är dock mycket viktigt att här poängtera att klimatsignalen från klimatmodellerna inte
har denna höga upplösning, eftersom beräkningarna är gjorda med 25-50 km gridnät.
I Västmanlands län varierar topografin från höga höjder i nordväst till låglänta områden längs
Mälarens kust. Denna topografi är den största orsaken till klimatets variation inom länet.
Nederbördsmängderna är större i nordväst och medeltemperaturen är lägre än i Mälardalen. Detta
regionala mönster syns även i de justerade klimatscenarierna. När klimatsignalen studeras, i termer av
exempelvis procentuell förändring, är de regionala skillnaderna vanligen små.
Resultaten presenteras i form av diagram och kartor samt ett fåtal tabeller. I bilagorna 1-18 finns kartor
för temperatur- och nederbördsvariabler och olika index baserade på desamma. De ger en samlad
överblick för respektive klimatvariabel/-index. Några av dessa kartor finns också i detta kapitel. En
lista över bilagorna finns i kapitel 9. Ibland förekommer enheten ”dagar” och ibland ”dygn” men
beräkningarna avser alltid hela 24-timmarsperioder.
Värdena som visas i kartorna beräknas utifrån de sexton klimatscenarierna för respektive ruta. Alla
beräkningar baseras på de omräknade klimatscenarierna som lagrats med upplösning 4 km × 4 km.

5.1

Temperatur

Statistik över dagens klimat för Västmanlands län har sammanställts utifrån SMHIs areellt
interpolerade databas PTHBV (Johansson, 2000; Johansson och Chen, 2003 och 2005). Databasen
innehåller optimalt interpolerade observationer med en upplösning på 4 km x 4 km och med data från
1961 till och med 2010. Databasen uppdateras vartefter, med nya år. Databasen är beskriven i kap. 4.6.
5.1.1

Medeltemperatur för år och säsong

Årsmedeltemperaturen i Västmanlands län för referensperioden 1961-1990 (30 år) baserad på
PTHBV-databasen var 5,3°C. För perioden 1991-2010 (20 år) var medeltemperaturen för länet 6,2°C,
dvs. 0,9°C varmare, vilket är i linje med utvecklingen i övriga Sverige
Den beräknade temperaturutvecklingen för Västmanlands län baserad på samtliga klimatscenarier i
tabell 4-1 framgår av figur 5.1-1. Årsmedeltemperaturen ökar successivt och når temperaturer i
medeltal runt 9°C i slutet av seklet. Variationen mellan år är dock stor och spridningen visar att relativt
kalla år kan förekomma de närmaste årtiondena. Årsmedeltemperaturer på ca 13°C såväl som ned mot
7°C kan förekomma i slutet på seklet om hänsyn tas till hela spännvidden som ges av de 12
klimatscenarierna. Kartan (figur 5.1-1) visar hur den observerade årsmedeltemperaturen 1961-1990
varierar i länet.
I bilaga 1-5 visas alla kartor över årsmedeltemperaturen och säsongstemperaturen beräknad för
tidsperioderna 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differensen för 2021-2050 och 2069-2098
vs. 1961-1990. De observerade värdena 1961-1990 och 1991-2010 visas också. Observerade och
beräknade värden 1961-1990 visar mycket bra överensstämmelse för länet.
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Figur 5.1-1. Beräknad utveckling av årsmedeltemperaturen i Västmanlands län baserat på samtliga
klimatscenarier i tabell 4-1. Årsmedeltemperaturen 1961-1990 (5,3°C) visas som en
horisontell linje. Observerade årsvärden större än referensperiodens medelvärde visas
som röda staplar och observerade lägre årsvärden visas som blå staplar. De skuggade
partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen, 25:e percentilen och minimivärdet av
årsmedeltemperaturen från samtliga klimatberäkningar. Medianvärdena presenteras som
svart linje. Kartan visar den observerade årsmedeltemperaturen 1961-1990 (°C).
Det finns inte tillgängliga temperaturdata för att kunna beräkna Västmanlands årsmedeltemperatur för
tidigare 30-årsperioder före 1960. Som jämförelse, för att belysa temperaturutvecklingen i ett längre
perspektiv, visas här istället årsmedeltemperaturens utveckling i Sverige från 1860 fram till och med
2010, beräknad utifrån 37 stationer spridda över landet (figur 5.1-2). Fördelningen mellan varma och
kalla år stämmer väl överens med Västmanland (figur 5.1-1) för perioden 1961-2010 även om det
skiljer i absoluta värden. Den senaste 20-årsperioden framstår även för hela Sverige som ovanligt
varm.

Figur 5.1-2. Årsmedeltemperaturen i Sverige 1860-2010 (°C) baserat på 37 stationer spridda över
landet. Röda staplar visar högre och blå staplar visar lägre temperaturer än medelvärdet
för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp som ungefär
motsvarar tio-åriga medelvärden. Källa: www.smhi.se/klimatdata

Det finns stora likheter mellan de globala och de svenska variationerna i temperaturen, t.ex. att slutet
av 1800-talet var kallare än 1900-talet. Sedan 1988 har alla år utom 1996 och 2010 varit varmare eller
mycket varmare än genomsnittet för 1961-1990, dvs. den nu gällande normalperioden. Eftersom
Sverige bara utgör en liten del av jordytan framträder regionala variationer i en jämförelse med globala
värden. Bland annat den varma perioden under 1930-1940-talen, inklusive åren med de kalla
krigsvintrarna, som syns tydligt i våra data är inte alls så framträdande i globala data. Även det i
Sverige kalla året 2010 är ett exempel på en regional avvikelse eftersom detta år globalt var ett av de
varmaste.
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Figur 5.1-3. Den beräknade temperaturutvecklingen i Västmanlands län för de fyra årstiderna baserat
på samtliga klimatscenarier. Årstiderna definieras enligt meteorologisk standard:
månaderna december-februari = vinter, mars-maj = vår, juni-augusti= sommar och
september-november = höst. Observerade värden, medianvärden, percentiler, min- och
maxvärden visas i enlighet med figur 5.1-1

Temperaturutvecklingen för de fyra säsongerna visas i figur 5.1-3. Variationen i säsongstemperatur
mellan åren är störst för vintern. Medeltemperatur för referensperioden 1961-1990 är -4,3°C för
vintern, 4,3°C för våren, 15,3°C för sommaren och 5,7°C för hösten. För samtliga säsonger syns en
temperaturuppgång under seklet och den är mest framträdande för vintern.
I beräkningarna över framtidsklimatet, avseende årsmedeltemperaturer, kvarstår det regionala mönstret
med varmare förhållanden i Mälardalen och svalare på de mer höglänta områdena i nordväst (se bilaga
1). Det syns också i säsongskartorna. Differenskartorna bekräftar att temperaturuppgången är störst för
vintern, mot slutet av seklet sker en ökning med upp mot 6°C (se bilaga 2).
5.1.2

Varma perioder

Kartor över årets högsta dygnsmedeltemperatur finns i bilaga 6. Här visas två av dem (figur 5.1-4).
Indexet är beräknat som ett medelvärde över 30 år och visar alltså inte extrema värden på
dygnsmedeltemperaturen. De högsta dygnsmedeltemperaturerna förekommer i Mälardalen, i dagens
klimat upp mot 23°C. I slutet av seklet når dessa i medeltal upp mot 26°C.
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Figur 5.1-4. 30-års medelvärden av högsta dygnsmedeltemperatur (°C), observerat för 1961-1990
(vänster karta) och beräknad för 2069-2098 (höger karta).

Bebyggelse i Norberg. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

18

Figur 5.1-5 visar utvecklingen av årets högsta dygnsmedeltemperatur på årsbasis fram till slutet av
seklet. Medelvärdet för länet var under referensperioden 1961-1990 20,7°C. Beräkningarna visar att
stora variationer förekommer mellan åren även i framtiden. I slutet av seklet når medianvärdena en
ökning på ca 4°C.

Figur 5.1-5. Utvecklingen av årets högsta dygnsmedeltemperatur för Västmanlands län i relation till
medelvärdet för 1961-1990 (20,7°C). Observerade värden större än referensperiodens
medelvärde visas som röda staplar och observerade lägre värden visas som blå staplar.
De skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen, 25:e percentilen och
minimivärdet från samtliga klimatberäkningar. Medianvärdena presenteras som svart
linje.
Varma perioder kan definieras på olika sätt, utifrån dygnsmedeltemperatur eller dygnets högsta
temperatur. Ofta används begreppet värmebölja, som är ett vagt begrepp för en längre period med, för
aktuell plats, varma förhållanden. Det finns ingen allmänt vedertagen gemensam definition för
värmebölja. I kapitel 3.2.1 nämndes ett faktablad som SMHI sammanställt över värmeböljor där även
olika definitioner omnämns (SMHI, 2011a). WMO (World Meteorological Organization) definierar
värmebölja som ”över fem dagar i sträck med högsta dagstemperatur mer än 5°C över den för årstiden
normala under perioden 1961-1990.” I Sverige definierar SMHI värmebölja som ”en
sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck.”
Enligt denna definition råder alltså inte värmebölja under vintrar med ovanligt höga
vintertemperaturer. Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet anger värmebölja som då
dygnsmedeltemperaturer på 22-23°C eller däröver råder i minst 2 dygn. Socialstyrelsen har i en
redovisning till regeringen angett värmebölja som ”veckor med en observerad medeltemperatur över
den förväntade medeltemperaturen.” Det finns alltså olika definitioner och de är, ur ett klimatologiskt
perspektiv, mer eller mindre diffusa. Flera länder har olika värmeindex som även används i
väderrapporteringen. Sverige har ännu inget sådant system men det pågår arbete för att SMHI även ska
kunna utfärda värmevarningar vid behov i framtiden.
I ett internationellt perspektiv uppfattas värmeböljor väldigt olika, till viss del beroende på fysionomi
men också på inlärt beteende. Sverige är ett förhållandevis kallt land och mer anpassat för kalla
förhållanden än för varma förhållanden. Hur stora konsekvenser värmeböljor får beror på samhällets
förmåga till fysiska anpassningsåtgärder men också på människors beteenden. Forskare på Umeå
universitet har vid hälsostudier funnit effekter av värme redan vid så pass låg medeltemperatur som
22°C i Sverige (Rocklöv och Forsberg, 2007).
I denna analys används antal varma dagar per år som ett mått på varma perioder för att analysera hur
framtidens klimat ter sig i jämförelse med dagens klimat avseende värme. Varma perioder, definierade
som antal dagar då dygnsmedeltemperaturen överstiger 22°C varje år, presenteras i kartform som 30årsmedelvärden (bilaga 7). Här visas de observerade värdena för perioderna 1961-1990 och beräknade
för 2069-2098 (figur 5.1-6). I dagens klimat förekommer endast ett fåtal varma dagar varje år.
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Perioden 2021-2050 visar upp mot 10 dagar i länets södra del (bilaga 7). Detta förstärks för perioden
2069-2098, då de höglänta områdena i nordväst får ca 10 varma dagar och Mälarens kustremsa upp
mot 18 dagar.

Figur 5.1-6. Antal varma dagar per år med dygnsmedeltemperatur >22°C, observerat för 1961-1990
(vänster karta) och beräknat för 2069-2098 (höger karta). Värdena avser 30årsmedelvärden.
5.1.3

Behov av kylning och uppvärmning

I bilaga 8 presenteras kartor över graddagar för kylning (°C × dygn) med tröskelvärdet 20°C.
Beräkningen görs så att för de dagar då dygnsmedeltemperaturen är större än 20°C bidrar den dagen
med överskottet (dygnsmedeltemperaturen minus 20°C) till antalet graddagar. Dessa summeras sedan
över året.
Behovet av kylning är i dagens klimat vanligtvis litet i Sverige, vilket också syns i kartorna för 19611990 (bilaga 8) både för observerade och beräknade värden. Det framtida klimatet uppvisar en ökning
av antalet graddagar för kylning över länet på mellan 40 och 100 graddagar vid slutet på seklet (bilaga
8). Variationen är stor inom länet och området i närheten av Mälaren visar på flest graddagar.
I figur 5.1-7 syns den beräknade utvecklingen för länet som helhet. Under referensperioden 1961-1990
var medelvärdet 8 graddagar per år. Mot slutet av seklet är spridningen av resultaten stor men
medianvärdena visar en ökning på 20-30 graddagar. Kartorna i bilaga 8 antyder dock att för
Mälardalen är förändringen större än för länets norra del.
I bilaga 9 presenteras kartor över graddagar för uppvärmning med tröskelvärdet 17°C. Måttet baseras
på att byggnaders värmesystem ska värma upp byggnader till 17°C. Resterande energibehov antas
tillkomma från solinstrålning samt från värme alstrad av personer och elektrisk utrustning i
byggnaderna. Beräkningen av graddagar görs så att för de dagar då dygnsmedeltemperaturen
underskrider 17°C beräknas skillnaden mellan dagens temperatur och 17°C. Dessa skillnader
summeras sedan över året. En dag då medeltemperaturen t.ex. varit 6°C bidrar med 11 graddagar till
årssumman. Under vår, sommar och höst har solinstrålningen särskilt stor betydelse och för dessa
säsonger väljs därför andra tröskelvärden; april 12°C, maj-juli 10°C, augusti 11°C, september 12°C,
oktober 13°C.
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Figur 5.1-7. Beräknat antal graddagar för kylning överstigande 20°C, 1961-2098. Observerade
värden visas som röda staplar. De skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e
percentilen, 25:e percentilen och minimivärdet från samtliga klimatberäkningar.
Medianvärdena presenteras som svart linje. Medelvärde för referensperioden 1961-1990
är 4 graddagar och finns inlagd som en svart linje.
Antalet graddagar för uppvärmning varierar över länet och följer ganska väl topografin med störst
behov på höglänta områden (bilaga 9). En minskning kan ses med tiden i framtidsberäkningarna, från
ca 3200-3700 graddagar 1961-1990 till ca 2300-2700 graddagar mot slutet av seklet.
I figur 5.1-8 visas den beräknade utvecklingen för länet som helhet. Perioden 1991-2009 visar en
tydlig minskning av uppvärmningsbehovet, som också stämmer väl med beräkningarna.
Referensperiodens medelvärde var 3550°C × dygn och i slutet av seklet sker en minskning med drygt
1000 graddagar. Behovet av uppvärmning minskar alltså med nästan en tredjedel av dagens behov.

Figur 5.1.-8. Utvecklingen av beräknat antal graddagar för uppvärmning under året för perioden
1961-2098 relativt referensperiodens medelvärde. För referensperioden 1961-1990 är
antalet graddagar 2970. Observerade värden större än referensperiodens medelvärde
visas som röda staplar och observerade lägre värden visas som blå staplar. De
skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen, 25:e percentilen och
minimivärdet från samtliga klimatberäkningar. Medianvärdena presenteras som svart
linje. Diagrammet avser Västmanlands län.
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5.2

Nederbörd

Statistik över dagens klimat för Västmanlands län har sammanställts utifrån SMHIs areellt
interpolerade databas PTHBV (Johansson, 2000; Johansson och Chen, 2003 och 2005). Databasen
innehåller optimalt interpolerade observationer med en upplösning på 4 km × 4 km och med data från
1961.
5.2.1

Medelnederbörd för år och säsong

Årsmedelnederbörden i Västmanlands län för referensperioden 1961-1990 (30 år) baserad på PTHBVdatabasen var 650 mm. För perioden 1991-2010 (20 år) var årsmedelnederbörden för länet 683 mm
vilket är en ökning med 5%. För landet som helhet syns en ökning på ca 10% för samma period.
Den beräknade utvecklingen för årsmedelnederbörd i Västmanlands län baserat på samtliga
klimatscenarier i tabell 4-1 framgår av figur 5.2-1. Årsmedelnederbörden ökar successivt men med
stor variation mellan åren. I slutet av seklet ligger medianvärdet för årsmedelnederbörden på ca +20
%, i relation till referensperioden.
Kartan (figur 5.2-1) visar hur den observerade årsmedelnederbörden varierade över länet under
referensperioden 1961-1990. Nederbördsfördelningen följer det nederbördsmönster som beskrevs i
avsnitt 3.2, med störst mängder i nordväst och torrare i Mälardalen.

Figur 5.2-1. Beräknad utveckling av årsmedelnederbörden i Västmanlands län baserat på samtliga
klimatscenarier i tabell 4-1 och uttryckt som avvikelse (%) från medelvärdet för 19611990 (650 mm). Observerade värden presenteras som gröna staplar då de överstiger
referensperiodens medelvärde och som gula staplar då de understiger medelvärdet. De
skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen, 25:e percentilen och
minimivärdet av årsmedelnederbörden från samtliga klimatberäkningar. Medianvärdena
presenteras som svart linje. Kartan visar den observerade årsmedelnederbörden 19611990 (mm).
Det finns inte tillgängliga nederbördsdata för Västmanlands län för att kunna beskriva tidigare 30årsperioder före 1960. Som jämförelse över nederbördens utveckling visas här istället, i figur 5.2-2,
årsmedelnederbörden för Sverige som helhet. Beräkningarna är baserade på 87 stationer spridda i
landet. De utjämnade värdena (svarta linjen i diagrammet) visar att den uppmätta medelnederbörden
var lägre än 600 mm fram till omkring 1920. Under perioden 1920 fram till ungefär 1980 låg
nederbörden i genomsnitt på 600 mm. Därefter har nederbörden ökat och det är sällsynt med värden
under 600 mm. För referensperioden 1961-1990 var årsnederbörden knappt 4% större jämfört med
perioden 1931-1960.
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Figur 5.2-2. Årsmedelnederbörd för Sverige 1860-2010, baserad på 87 stationer. Den svarta kurvan
visar ungefär ett tio-årigt löpande medelvärde. Källa: www.smhi.se/klimatdata
I bilagorna 10-14 visas kartor över årsmedelnederbörd och säsongsmedelnederbörd beräknad för
tidsperioderna 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differensen för 2021-2050 och 2069-2098
vs. 1961-1990. De observerade värdena 1961-1990 och 1991-2010 visas också. Observerade och
beräknade värden 1961-1990 visar mycket god överensstämmelse för länet.
I figur 5.2-3 visas förändringen i nederbörd jämfört med referensperioden 1961-1990 fram till mitten
(2021-2050) och slutet (2069-2098) av seklet. Ökningen är störst i länets nordvästra del och beräknas i
slutet av seklet till uppemot 150 mm.

Figur 5.2-3. Förändring i årsmedelnederbörd (mm) jämfört med 1961-1990 beräknat för 2021-2050
(vänster) och 2069-2098 (höger).

Regn i Västerås. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nederbördsutvecklingen för de fyra säsongerna visas i figur 5.2-4. Medelnederbörd för
referensperioden 1961-1990 är 129 mm för vintern, 118 mm för våren, 210 mm för sommaren och 194
mm för hösten.
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Figur 5.2-4. Beräknad nederbördsutveckling för de fyra årstiderna i Västmanlands län baserat på
samtliga klimatscenarier i tabell 4-1. Årstiderna definieras enligt meteorologisk
standard: månaderna december-februari = vinter, mars-maj = vår, juni-augusti=
sommar och september-november = höst. Observerade värden presenteras som gröna
staplar då de överstiger referensperiodens medelvärde och som gula staplar då de
understiger medelvärdena. De skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen,
25:e percentilen och minimivärdet av årsmedeltemperaturen från samtliga
klimatberäkningar. Medianvärdena presenteras som svart linje.
Vintern visar den tydligaste framtida nederbördsökningen men även för höst och vår syns en ökning
(se även kartorna i bilaga 11-14). För vintern pekar medianvärdena på en ökning med över 30% i
slutet av århundradet jämfört med referensperioden. För sommaren pekar inte klimatscenarierna på
någon generell framtida ökning av nederbörden.
Perioden 1991-2010 har varit blötare än referensperioden, vilket syns framförallt i
sommarmedelnederbörden, men också i vårmedelnederbörden (bilaga 12 och 13). Medelnederbörden
för hösten har dock varit mindre den senaste 20-årsperioden (bilaga 14). Observeras bör dock att
perioden enbart är 20 år dvs. kortare än referensperioden. Det är också ett exempel på den mycket
stora variation som finns i klimatet och då speciellt vad gäller nederbörden i denna del av världen.
Variationen mellan år kommer fortsatt att vara stor men för sommarens del pekar klimatscenarierna
inte på en generell framtida ökning medelnederbörden.
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Figur 5.2-5. Årsmedelnederbörd (mm) enligt observationer perioden 1961-1990 (vänster karta) och
beräknad enligt medianvärden av klimatscenarier för 2069-2078 (höger karta).
Västmanland ligger i ett område där de nederbördsfattiga sydöstra delarna av Sverige möter de mer
nederbördsrika västra delarna. Även i beräkningarna av det framtida nederbördsklimatet uppträder
detta mönster (figur 5.2-5). De nederbördsrika områdena väster om länet påverkar flödena i speciellt
Arbogaån och Köpingsån.

Regn på parkeringsplats. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län
5.2.2

Kraftig nederbörd

I bilaga 15 och 16 visas två klimatindex av kraftig nederbörd; största 1-dygnsnederbörd och största 7dygnsnederbörd. Medelvärden för de årshögsta värdena över 30-årsperioderna 1961-1990, 2021-2050
och 2069-2098 visas tillsammans med observationer för periodena 1961-1990 och 1991-2010.
Perioden 1991-2010 har varit lite torrare jämfört med referensperioden vad gäller största 1dygnsnederbörd. Det bör dock observeras att denna period enbart är 20 år, alltså kortare än
referensperioden. I figur 5.2-6 visas de observerade respektive beräknade medianvärdena för 19611990 och 2069-2098 för de två indexen.
Största 1-dygnsnederbörden och 7-dygnsnederbörden uppvisar lite olika fördelningar över länet. 7dygnsnederbörden visar en fördelning som är mycket lik årsmedelnederbörden. Vädersituationen som
ger detta mönster är huvudsakligen lågtryckssystem som härrör från Atlanten och som ofta ger
nederbörd flera dagar i följd. Störta 1-dygnsnederbörden påverkas i första hand av lokala åskväder och
då ser nederbördsfördelningen lite annorlunda ut. I framtidsberäkningarna kvarstår det geografiska
mönstret men den kraftiga nederbörden ökar. 1-dygnsnederbörden når upp mot 40 mm i några
områden och 7-dygnsnederbörden ca 80 mm (observera att legenderna är olika för de två indexen).
Det bör påpekas att siffrorna gäller för hela gridrutor (4 km × 4 km) och för medelvärden över 30 år
och innefattar alltså inte extrema skurar.
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1-d nederbörd, observerade värden 1961-1990

1-d nederbörd, beräknade medianvärden 2069-2098

7-d nederbörd, observerade värden 1961-1990

7-d nederbörd, beräknade medianvärden 2069-2098

Figur 5.2-6. 30-årsmedelvärden av största 1-dygnsnederbörd (mm) (ovan) och 7-dygnsnederbörd
(mm) (nedan). Vänster kolumn visar observerade värden för perioden1961-1990 och
höger kolumn beräknade medianvärden för perioden 2069-2098.

Den beräknade 1-dygnsnederbörden för 1961-1990 stämmer väl överens med den observerade. Den
beräknade 7-dygnsnederbörden för 1961-1990 visar något lägre värden än den observerade för samma
period. Det rör sig dock om små skillnader eftersom skalan i kartorna är vald med hög upplösning (i
steg om 2 mm).
I bilaga 17 visas antal dagar per år med nederbörd över 10 mm. Kartor finns som medelvärden för 30årsperioderna 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 tillsammans med differenskartor för 2021-2050
och 2069-2098 vs. 1961-1990. Observerade värden för 1961-1990 och 1991-2010 visas också. Här
visas tre av kartorna från bilaga 17 samt de observerade värdena för 1991-2010 (figur 5.2-7).
Dygnsmedelnederbörd på 10 mm i beräkningsrutorna betyder ett kraftigt regn över området.
Beräkningarna visar en successiv ökning av antalet dygn och i slutet av seklet ligger medianvärdena
mellan 5 och 7 dygn per år (se differenskarta i bilaga 17).
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Observerade värden 1961-1990

Observerade värden 1991-2010

Beräknade median värden 2021-2050

Beräknade median värden 2069-2098

Figur 5.2-7. 30-årsmedelvärden av antal dygn per år med nederbörd över 10 mm. Observerade
värden för perioderna 1961-1990 och 1991-2010 (övre raden) och beräknade
medianvärden för 2021-2050 respektive 2069-2098 (nedre raden).
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Den mest extrema nederbördens framtida utveckling har analyserats med den metodik
som utvecklats inom projektet Dimensionerande flöden för dammanläggningar för
ett klimat i förändring - Scenarier i ett 50-årsperspektiv (Andréasson m.fl., 2011).
Det innebär att nederbörd med en viss återkomsttid beräknats regionvis för de 5
regioner som används vid flödesdimensionering enligt riktlinjer fastställda av Svensk
Energi, Svenska Kraftnät och SveMin (2007). Indelningen illustreras i kartan och
Västmanlands län ligger på gränsen mellan region 3 och 4.
I analysen har såväl regionala 20-årsregn som regionala 100-årsregn beräknats för
respektive region och avser regionens högsta värden. 100-årsvärdet avser i detta fall det
högsta värdet under 100 år för hela regionen. Analysen ger dock en bild av utvecklingen
av extrema regn i allmänhet. Beräkningarna är baserade på de 12 scenarierna som sträcker
sig till slutet av århundradet och resultaten sammanfattas i tabell 5-1 och tabell 5-2.

Tabell 5-1. Den beräknade utvecklingen av den mest extrema dygnsnederbörden uttryckt som
regionala 20-årsregn i de regioner som definierats i de svenska riktlinjerna för
bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Förändringarna avser
mellan perioderna 1961-1990 respektive 2068-2097.
Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Region 5

Maximum

+46

+56

+48

+47

+55

Medel

+14

+21

+20

+16

+21

-6

+5

+9

-2

+2

% ändring 20-årsregn

Minimum

Tabell 5-2. Den beräknade utvecklingen av den mest extrema dygnsnederbörden uttryckt som
regionala 100-årsregn i de regioner som definierats i de svenska riktlinjerna för
bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Förändringarna avser
mellan perioderna 1961-1990 respektive 2068-2097.
Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Region 5

Maximum

+52

+67

+55

+54

+67

Medel

+16

+23

+20

+16

+23

Minimum

-11

+4

+5

-5

+1

% ändring 100-årsregn

Som framgår av tabellerna är spridningen stor i förändringen av extrem nederbörd beräknad med olika
klimatscenarier. Förändringen i medelvärdena är dock förhållandevis stabila och skiljer sig inte åt
mellan regionala 20-årsregn och motsvarande 100-årsregn. Det talar för att man även borde kunna
använda dessa siffror som underlag för bedömningar av ändringar av framtidens extrema regn. Med
tanke på osäkerheter i bedömningarna av framtida extrem nederbörd bör inte beräkningarna tolkas
alltför bokstavligt. Det är rimligt att för Västmanlands län tills vidare räkna med en framtida ökning av
extrem nederbörden med ca 20 % till 2100 för en återkomsttid av 100 år.
I en studie över framtida extremväder i Europa (Nikulin et al., 2011) framkommer att
nederbördsmönstren förändras. För extrem nederbörd (skyfall) går utvecklingen mot högre intensitet
och ökad frekvens. I Skandinavien kan extrem nederbörd som inträffat vart 20:e år i framtiden ske
vart 8:e år. Beräkningarna, som ligger till grund för slutsatserna, är gjorda med en svensk regional
klimatmodell med indata från sex globala modeller och med ett utsläppsscenario (A1B)(se tabell 4-1).
5.2.3

Perioder utan nederbörd

I bilaga 18 presenteras kartor med 30-årsmedelvärden över maximala antalet sammanhängande dygn
per år utan nederbörd. Tröskelvärdet är dygn med mindre än 1 mm nederbörd. Perioderna 1961-1990,
2021-2050 och 2069-2098 visas tillsammans med observerade värden för 1961-1990 och 1991-2010. I
figur 5.2-8 presenteras beräknade värden för referensperioden och slutet av seklet.
Antalet torra dagar är minst i de områden som är blötast i dagens klimat, dvs. den nordvästra delen av
länet. Flest torra dygn har Mälardalen och fördelningen är ungefär lika under de två
observationsperioderna. Mönstret kvarstår även i framtiden. Klimatscenarierna överskattar antalet
torra dygn något (jämför observerade och beräknade värden 1961-1990). Trenden i
framtidsberäkningarna är att antalet torra dagar minskar något, i takt med att nederbörden ökar.
Det ska poängteras att detta index inte är det samma som torka. I ett framtida varmare klimat kan
markfuktigheten minska på grund av ökad avdunstning, även om antalet torra dagar blir färre.
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Beräknade medianvärden 1961-1990

Beräknade medianvärden 2069-2098

Figur 5.2-8. Perioder utan nederbörd, definierad med tröskelvärdet mindre än 1 mm nederbörd.
Beräknade 30-årsmedelvärden för perioderna 1961-1990 (vänster) och 2069-2098
(höger).

5.3

Vattenföring

Vattenföring är benämningen för den mängd vatten som rinner fram i ett vattendrag och mäts ofta i
kubikmeter per sekund (m3/s). Områdets avrinningsområde definieras som hela det område som kan
bidra till flödet i områdets vattendrag. Vattenföringen på en plats i ett vattendrag är densamma som
den totala tillrinningen från hela uppströms avrinningsområdet. Varje vattendrag har sin egen rytm och
storleken på flödet varierar under året främst med klimatet i avrinningsområdet men också till följd av
eventuella regleringar (se ex. fig. 3-7). Sjöar har en utjämnande effekt på vattenföringen i ett
vattendrag, vilket beror på att en sjös utlopp på ett naturligt sätt begränsar utflödet. Under perioder
med hög tillrinning kommer således vatten att magasineras i en sjö, sjöns nivå stiger, och flödet ur sjön
blir mindre än det totala tillflödet. Den dämpande effekten styrs framförallt av sjöns areal och
utloppets avbördningsförmåga, dvs. utformningen av utloppet och förhållandena nedströms sjön.
I följande kapitel presenteras framtida förändringar av vattenföringens säsongsvariation,
medelvattenföringen samt lokal och total vattenföring med en återkomsttid på 100 år.
5.3.1

Vattenföringens säsongsvariation

Med en ökande temperatur kommer en ökande vinternederbörd att falla mer som regn. Mindre mängd
vatten magasineras som snö vilket leder till förändrad säsongsdynamik i vattendragen. Den idag
vanliga vårfloden, flödestoppen under våren då snön smälter undan, kommer i framtiden att ersättas
med högre flöden under längre perioder vintertid i Arbogaåns, Hedströmmens, Köpingsåns,
Kolbäcksåns, Svartåns och Sagåns totala vattenföring (figur 5.3-1 och 5.3-2). För samtliga vattendrag
ökar vattenföringen i början och slutet på året och minskar under våren och vanligen också under
sommaren. Förändringarna orsakas av den ökade vinternederbörden och temperaturökningen som ger
mildrare vintrar och längre växtsäsonger. Växterna kommer igång tidigare på våren och är aktiva
längre in på hösten vilket leder till ökad avdunstning och mindre mängd av nederbörden når
vattendragen. Perioderna med låga vattenföringar ser ut att bli längre.
För varje vattendrag visas beräkningar för perioden 2021-2050 och 2069-2098 tillsammans med
referensperioden 1963-1992. Notera att även referensperioden 1963-1992 har beskrivits med drivdata
från klimatsimuleringarna.
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Arbogaån

Hedströmmen

Köpingsån

Figur 5.3-1. Den vänstra figuren visar medeldygnsvattenföring för perioderna 1963-1992 (referens)
och 2021-2050 baserat på 16 klimatsimuleringar. Den högra figuren visar motsvarande
baserat på 12 klimatsimuleringar för slutet på seklet (2069-2098). Heldragen svart linje
visar medelvattenföring för referensperioden och heldragen röd linje visar
medelvattenföring för den framtida tidsperioden. Det grå fältet visar variationen mellan
75:e percentilen av alla scenariers maxvärde och 25:e percentilen av alla scenariers
minvärde under referensperioden. Det ljusröda fältet visar motsvarande för de framtida
tidsperioderna. Översta figurerna avser Arbogasåns mynning, därunder Hedströmmens
mynning och nederst Köpingsåns mynning i Mälaren.
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Kolbäcksån

Svartån

Sagån

Figur 5.3-2. Den vänstra figuren visar medeldygnsvattenföring för perioderna 1963-1992(referens)
och 2021-2050 baserat på 16 klimatsimuleringar. Den högra figuren visar motsvarande
baserat på 12 klimatsimuleringar för slutet på seklet (2069-2098). Heldragen svart linje
visar medelvattenföring för referensperioden och heldragen röd linje visar
medelvattenföring för den framtida tidsperioden. Det grå fältet visar variationen mellan
75:e percentilen av alla scenariers maxvärde och 25:e percentilen av alla scenariers
minvärde under referensperioden. Det ljusröda fältet visar motsvarande för de framtida
tidsperioderna. Översta figurerna avser Kolbäcksåns mynning, därunder Svartåns
mynning och nederst Sagåns mynning i Mälaren.
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5.3.2

Medelvattenföring

En förändrad säsongsdynamik med ökade flöden vintertid som inträffar under längre tidperioder leder
i framtiden till ökad medelvattenföring. Dagens vårflöden är generellt sett högre men sker under
kortare perioder. Analysen av hur den av klimatet påverkade framtida medelvattenföringen kan bli för
vattendrag i Västmanlands län presenteras i detta avsnitt. Även den lokala tillrinningen kommenteras.
Medelvattenföringen har beräknats för löpande 30-årsperioder efter tidsperioden 1963-1992 (dvs.
1964-1993, 1965-1994, …, 2069-2098). Detta har gjorts för samtliga klimatscenarier.
Medelvattenföringen beräknad för perioden 1963-1992 utgör referensvärdet som den beräknade
medelvattenföring för övriga 30-årsperioder jämförs med. Förändringen uttrycks i procent.
För samtliga vattendrag kan medelvattenföringen komma att öka med 5 % mot slutet av seklet (figur
5.3-3 och 5.3-4) för respektive vattendrag (tabell 5-1).
Tabell 5-1. Medelvattenföring enligt SMHIs flödesstatistik för sex vattendrag i Västmanlands län.
Plats i vattendrag

Medelvattenföring (m3/s)

1

Arbogaåns mynning

44 (42 är naturlig medelvattenföring dvs. exklusive
överledning via Hjälmare kanal)

2

Hedströmmens mynning

12

3

Köpingsåns mynning

7

4

Kolbäcksåns mynning

3

5

Svartåns mynning

29

6

Sagåns mynning

6

I bilaga 19 visas den beräknade förändringen av säsongsmedelvattenföringen för de sex vattendragen.
Samtliga visar ökning under vintern (december-februari) på mellan 70% och 120% vid seklets slut.
För sommaren (juni-augusti) ses en lika tydlig minskning på runt 40% för samtliga sex vattendrag. För
hösten (september-november) ser förändringen ut att vara mindre och är mer otydlig avseende ökningminskning. Under våren ser medelvattenföringen ut att vara minskande, med 20-30% vid seklets slut,
för alla vattendrag utom Kolbäcksån. Ingen tydlig förändring kan ses för medelvattenföringen i
Kolbäcksån för våren. Förklaringen ges av figur 5.3-2 där det framgår att vårfloden visserligen
minskar kraftigt i framtidsscenarierna även för Kolbäcksån men då medelvattenföringen för mars-maj
beräknas uppvägs den minskningen av ökande vattenföring under mars. För de övriga fem
vattendragen är minskningen av vårfloden under april-maj större än den ökade vattenföringen i mars
(se även figur 5.3-1).

Svartån i Västerås. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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Arbogaåns
mynning

Hedströmmens
mynning

Köpingsåns
mynning

Figur 5.3-3. Procentuell förändring av årsmedelvattenföring i Arbogaåns mynning (överst),
Hedströmmens mynning (mitten) och Köpingsåns mynning (nederst) enligt 16
klimatsimuleringar (12 efter 2050) relativt referensperioden 1963-1992. Observera att
skalorna skiljer sig åt. Varje års medianvärde (svart linje) är beräknat över de 30
föregående åren (exempelvis är värdet 2050 medelvärdet av perioden 2021-2050 jämfört
med medelvärdet 1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e
percentilen.
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Kolbäcksåns
mynning

Svartåns
mynning

Sagåns
mynning

Figur 5.3-4. Procentuell förändring av årsmedelvattenföring i Kolbäcksåns mynning (överst),
Svartåns mynning (mitten) och Sagåns mynning (nederst) enligt 16
klimatsimuleringar (12 efter 2050) relativt referensperioden 1963-1992. Observera att
skalorna skiljer sig åt. Varje års medianvärde (svart linje) är beräknat över de 30
föregående åren (exempelvis är värdet 2050 medelvärdet av perioden 2021-2050 jämfört
med medelvärdet 1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e
percentilen.
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I figur 5.3-5 visas i kartform medianvärdet av förändringen av den lokala årsmedeltillrinningen i länet
beräknat från samtliga klimatscenarier för perioderna 2021-2050 respektive 2069-2098. Parallellt visas
även 25:e percentilen och 75:e percentilen av samtliga scenariers lokala årsmedeltillrinningen för
samma perioder.

Figur 5.3-5. Förändring av lokal årsmedeltillrinning i Västmanlands län för perioderna 2021-2050
och 2069-2098 jämfört med referensperioden 1963-1992 (%). De stora kartorna visar
medianvärdena medan den övre högra kartan för respektive period visar 75:e percentilen
och den nedre högra kartan för respektive period visar 25:e percentilen av samtliga
scenariers 100-årsvärden.
I kartbilderna visas den lokala medeltillrinningen, det vill säga bara det bidrag av vatten som rinner
från varje enskilt delavrinningsområde. Det ger en bild av hur mindre vattendrag påverkas eftersom
deras vattenföring endast beror av lokala förhållanden. Den lokala indelningen visas i figur 3-2.
Den lokala årsmedeltillrinningen enligt klimatscenariomedianen visar en svag ökning i nästan hela
länet för perioden 2021-2050 jämfört med referensperioden. Mot slutet av seklet syns en ökning av
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den lokala årsmedeltillrinningen i klimatscenariomedianen på 5 - 10 % för stora delar av länet.
Percentilkartorna pekar åt bägge håll för perioden 2021-2050 dvs. ökning respektive minskning vilket
även kan sägas om perioden 2069-2098 men spridningen är då mindre.
5.3.3

100-årsflöden

Begreppen återkomsttid, risk och sannolikhet är centrala i samband med diskussioner om höga flöden,
men terminologin skapar ibland missförstånd. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i
genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Infrastruktur med lång livslängd
exponeras för denna risk under lång tid och således är den ackumulerade sannolikheten avsevärd.
Sannolikheten för exempelvis ett 100-års flöde är 1 på 100 för varje enskilt år. För ett objekt med en
beräknad livslängd på 100 år och dimensionerad för att klara en 100-årsnivå är den ackumulerade
sannolikheten för översvämning med nivåer över 100-årsnivån under denna period 63 %. Detta är
skälet till att man för riskobjekt, som exempelvis större dammar, ofta sätter gränsen vid, eller till och
med bortom, flöden med en återkomsttid i storleksordningen 10 000 år. Sannolikheten under 100 års
exponering uppgår då till ca 1 %.
Tabell 5-2 visar sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och sannolikheten under 100 år.
Beräkningen av 100-årsflödets storlek görs med en statistisk beräkning, s.k. frekvensanalys, baserad
på vattenföringens årliga maxvärden utifrån en tidsserie. Genomgående har Gumbel-fördelningen
använts vid flödesanalysen, även kallad Extreme Value Type I. Resultat från en frekvensanalys
måste tolkas med försiktighet. Dessa är i högsta grad beroende på mätseriens längd vilket gör att
exempelvis ett 100-årsflöde ofta ändras i takt med att nya data flyter in. Beräkningarna försvåras
speciellt om dataserierna är korta eller om de är påverkade av regleringar i vattendraget. För att
underlätta tolkningen i ett klimatperspektiv används i denna utredning samma längd på tidsseriens
längd som en standardperiod, dvs. 30 år.
Tabell 5-2. Sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och sannolikhet i procent. Värden lägre än
1 % redovisas inte.
Återkomsttid (år)

Sannolikhet
under
1 år

Sannolikhet
under
5 år

Sannolikhet
under
10 år

Sannolikhet
under
20 år

Sannolikhet
under
50 år

Sannolikhet
under
100 år

2

39

92

99

100

100

100

5

18

63

86

98

100

100

10

10

39

63

86

99

100

50

2

10

18

33

63

86

100

1

5

10

18

39

63

1

2

5

10

1000
10 000

1

I tabell 5-3 visas 100-årsvattenföringen för Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån, Sagån och
Köpingsån beräknad enligt SMHIs flödesstatistik som avser att spegla 1900-talets förhållanden. I
tabellen anges också den beräknade 100-årsvattenföringen vid 2000-talets slut som 25-75
percentilerna.
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Tabell 5-3. Beräknad 100-årsvattenföring för utvalda vattendrag i Västmanlands län enligt SMHIs
flödesstatistik (HQ 100) för 1900-talet. Den beräknade 100-årsvattenföringen vid
århundradets slut är angiven enligt 25:e och 75:e percentilen av klimatscenarierna.
Vattendrag

100-års vattenföring (m3/s)

Plats

I dagens klimat
enligt flödesstatistik

Vid seklets slut enligt
beräknade 25-75 percentiler

Arbogaån

Mynning i Mälaren

290

257-299

Hedströmmen

Mynning i Mälaren

110

100-115

Köpingsån

Mynning i Mälaren

41

38-44

Kolbäcksån

Mynning i Mälaren

226

225-254

Svartån

Mynning i Mälaren

77

81-90

Sagån

Mynning i Mälaren

125

110-133

100-årsflödena har beräknats för löpande 30-årsperioder efter tidsperioden 1963-1992 (dvs. 19641993, 1965-1994, …, 2069-2098). Detta har gjorts för samtliga klimatscenarier. 100-årsflödet
beräknad för perioden 1963-1992 utgör referensvärdet med vilket beräknade 100-årsflöden för övriga
30-årsperioder jämförs med. Förändringen av storleken på 100-årsflödet uttrycks i procent. Diagram
med de enskilda scenarioberäkningarna finns i bilaga 20.
Generellt tyder beräkningarna av förändrade 100-årsflöden på att en minskning är att förvänta under
kommande sekel för Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Sagån och Köpingsån i jämförelse med
referensperioden 1963-1992 (figur 5.3-6 ̶ 5.3-7). Mot slutet av seklet syns en återhämtning till
utgångsläget. Svartåns 100-årsflöde verkar enligt medianvärdena i stort sett bli oförändrad under stora
delar av seklet och går mot en viss ökning vid seklets slut. Beräkningarna är gjorda för oreglerade
förhållanden och avser vattenföringen dvs. den totala tillrinningen. Att beräkningarna inte tar hänsyn
till eventuella regleringar har liten betydelse i detta sammanhang eftersom det rör sig om så pass stora
flöden att effekterna inte kan regleras bort.

Invallat område i västra Västmanlands län. Foto: Sten Bergström, SMHI.
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Arbogaåns
mynning

Hedströmmens
mynning

Köpingsåns
mynning

Figur 5.3-6

Procentuell förändring av 100-årsvattenföringen i Arbogaåns mynning (överst),
Hedströmmens mynning (mitten) och Köpingsåns mynning (nederst) enligt 16
klimatsimuleringar (12 efter 2050) relativt 100-årsvattenföringen beräknat för
referensperioden 1963-1992. Varje års värde har beräknats utifrån de 30 föregående
åren (exempelvis är värdet 2050 beräknat från perioden 2021-2050 jämfört med värdet
från 1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e percentilen. Den
svarta linjen visar medianen och de streckade linjerna visar max- och minvärde av
samtliga klimatscenarier.
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Kolbäcksåns
mynning

Svartåns
mynning

Sagåns
mynning

Figur 5.3-7
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Procentuell förändring av 100-årsvattenföringen i Kolbäcksåns mynning (överst),
Svartåns mynning (mitten) och Sagåns mynning (nederst) enligt 16
klimatsimuleringar (12 efter 2050) relativt 100-årsvattenföringen beräknat för
referensperioden 1963-1992. Varje års värde har beräknats utifrån de 30 föregående
åren (exempelvis är värdet 2050 beräknat från perioden 2021-2050 jämfört med värdet
från 1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e percentilen. Den
svarta linjen visar medianen och de streckade linjerna visar max- och minvärde av
samtliga klimatscenarier.

I figur 5.3-8 visas medianvärdet av förändringen av den lokala 100-årstillrinning i hela länet beräknat
från samtliga klimatscenarier för perioderna 2021-2050 respektive 2069-2098. Parallellt visas även
25:e percentilen och 75:e percentilen av samtliga scenariers lokala 100-årstillrinning för samma
perioder.
I kartbilderna visas den lokala 100-årstillrinningen, på samma sätt som för den lokala
årsmedeltillrinningen i figur 5.3-5, det vill säga bara det bidrag av vatten som rinner från varje enskilt
delavrinningsområde visas. Det ger en bild av hur mindre vattendrag, vars vattenföring endast beror av
lokala förhållanden, påverkas.
Medianvärdena för den lokala 100-årstillrinningen uppvisar en ganska spretig bild för länet (figur 5.38). För perioden 2021-2050 ses en svag minskning för större delen av länet men med ökning runt de
stora sjöarna och för övre delen av Svartån. Percentilkartorna pekar i princip år varsitt håll men för
områdena runt de stora sjöarna är signalen samstämmig dvs. en ökning av den lokala 100årstillrinningen. Detta förstärks mot slutet av seklet enligt både median och percentilkartorna för 20692098. Även ökningen för Svartån framstår tydligare. För övriga delar av länet framträder bilden av
ingen eller mycket liten förändring.
I figur 5.3-9 visas i kartform medianvärdet av förändringen av den totala 100-årstillrinningen i hela
länet beräknat från samtliga klimatscenarier för perioderna 2021-2050 respektive 2069-2098. Parallellt
visas även 25:e percentilen och 75:e percentilen av samtliga scenariers totala 100-årstillrinning för
samma perioder. I dessa kartbilder visas alltså det ackumulerade flödesbidraget från alla uppströms
avrinningsområden.
I kartorna syns ett mönster som liknar det för den lokala 100-årstillrinningen med smärre variationer.
För de delar av länet som ingår i Dalälvens avrinningsområde syns en ökad lokal 100-årstillrinning
mot slutet av seklet men för den totala 100-årstillrinningenn blir signalen den motsatta. Den totala
100-årstillrinningen är mest beroende av förhållandena utanför länet.

Översvämning i Arboga 1977. Foto: Kjell Gustafsson, Media 21.
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Figur 5.3-8. Förändring av lokal 100-årstillrinning i Västmanlands län för perioderna 2021-2050
(överst)och 2069-2098 (nederst) jämfört med referensperioden 1963-1992. De stora
kartorna visar medianvärdena för respektive tidsperiod. De övre högra kartorna för
respektive tidsperiod visar 75:e percentilen och de nedre högra kartorna för respektive
tidsperiod visar 25:e percentilen av samtliga scenariers 100-årsvärden.
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Figur 5.3-9. Förändring av total 100-årsvtillrinning i Västmanlands län för perioderna 2021-2050
(överst) och 2069-2098 (nederst) jämfört med referensperioden 1963-1992. De stora
kartorna visar medianvärdena för respektive period. De övre högra kartorna för
respektive period visar 75:e percentilen och de nedre högra kartorna för respektive
period visar 25:e percentilen av samtliga scenariers 100-årsvärden.
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5.4

Grundvatten

Högre temperaturer och ökad nederbörd påverkar det hydrologiska kretsloppet och därmed också
grundvattenförhållandena. Grundvattenbildningen är även beroende av vilken typ av jordart som
förekommer och markens olika zoner. Ett förändrat klimat kan få stor betydelse för tillgången på
grundvatten. I en studie av Rodhe m.fl, (2009) redovisas beräknad grundvattenbildning och
grundvattennivåer i Sverige för typjordarna grov jord och morän, för perioden 1961-1990 och 20712100. Som grund för slutsatserna kring grundvattnet har en särskild beräkningsmodell utvecklats.
Modellen baseras bland annat på dagliga värden för temperatur och nederbörd. För att beräkna
framtida grundvattennivåer har i grundvattenmodellen använts data från tiotalet klimatscenarier.
I en rapport framtagen av SGU och SMHI (Sundén m.fl., 2010) diskuteras grundvattennivåer och
vattenförsörjning i framtida klimat baserat på de beräkningar som gjorts med ovan nämnda modell.
Grundvattenbildningen 1961-1990 är beräknad för att jämföras med framtida grundvattenbildning och
bygger därför på temperatur och nederbörd enligt klimatmodellen. Det regionala mönstret i
förändringen i grundvattenbildning stämmer överens med Sverigekartor över förväntad förändring i
avrinning (ex. Andréasson m.fl. , 2007). Den modellerade grundvattenbildningen har anpassats till att
stämma överens med uppmätt avrinning, men med skillnaden att grundvattenbildningen i olika
jordarter har uppskattats.
Grundvattenbildningen i grov jord i Västmanland varierar i dagens klimat mellan 200 och 400 mm/år.
I morän bedöms variationen något större, 150-400 mm/år.
I beräkningarna över förändrad grundvattenbildning syns för Västmanland en minskning för
markklassen morän som är särskilt tydlig i områdena vid de stora sjöarna med ned mot -15%. Även för
markklassen grov ses en minskning, men svagare (figur 5.4-1).

Figur 5.4-1. Beräknad förändring av årsmedelvärden för grundvattenbildning, fram till 2071-2100
jämfört med 1961-1990, för markklassen morän och grov. Källa: Rodhe m.fl., 2009.
I studien (Rodhe m.fl., 2009) redovisas beräkningar för några av SGUs grundvattenstationer. För att
representera Västmanland har Hallsberg och Herrljunga valts. Hallsberg representerar grov jord med
grund grundvattennivå och Herrljunga morän. Grundvattennivåns uppskattade variationsvidd 19611990 och 2071-2100 var för Hallsberg 0,95 m respektive 1,13 m och för Herrljunga 2,50 m respektive
3,07 m, dvs. större variation i framtidsklimatet. Den relativa förändringen var 15,6% för Hallsberg och
18,6 % för Herrljunga.
Grundvattennivåns medelvariation över året uppvisar likartade mönster för de bägge typjordarna. I
dagens klimat ökar grundvattennivån på våren för att därefter sjunka till lägsta nivå i september och
därefter stiga till december och sedan plana ut. Skillnaden i framtidsklimatet är framförallt högre
nivåer i början på året dvs. under vintern, orsakat av minskad snöbildning och därmed påfyllnad av
regnnederbörd. En längre vegetationsperiod kan också ses i form av lägre nivåer under större del av
året, framförallt för den grova jorden.
Grundvattennivåns årliga variationsvidd ökar alltså enligt Rodhe m.fl. (2009) på de flesta av de i
rapporten studerade stationerna i mellersta Sverige på grund av de högre grundvattennivåerna vintertid
och lägre eller oförändrade nivåer sommartid.
I de varaktighetsdiagram över grundvattennivåer som presenteras i Sundén m.fl. (2010) kan ses att för
två grundvattenstationer i Herrljunga (i morän med liten magasinsstorlek) ökar frekvensen av ytligare
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grundvattennivåer. Samma tendens syns även för station Hallsberg (i sand med liten magasinsstorlek).
Studien omfattar 10 klimatscenarier.

6

Mälaren

Mälaren är Sveriges till ytan tredje största sjö. Den är en slättlandsjö med flacka stränder och ett litet
djup, i medel ca 13 m. Mälaren är en viktig resurs som flera intressen samsas kring, t.ex. sjöfart,
jordbruk och naturmiljö. Mälaren är dessutom dricksvattentäkt för ca 2 miljoner människor.
I detta kapitel sammanfattas problematiken kring Mälaren. Beskrivningen innehåller en bakgrund om
Mälarens hydrologi och de översvämningsrisker som finns idag. Eftersom Stockholms stad planerar att
bygga ut Mälarens tappningskapacitet i samband med ombyggnaden av Slussen är det inte relevant att
bedöma framtidens översvämningsrisker med nuvarande utformning av tappningskapacitet och
reglering. Därför beskrivs framtidens översvämningsrisker tillsammans med slutsatserna från arbetet
med förslaget till ny reglering av Mälaren. Beskrivningen av framtidens översvämningsrisker utgörs
till stora delar av underlag hämtat från rapporten ”Projekt Slussen – Förslag till ny reglering av
Mälaren (Andréasson, Gustavsson och Bergström, 2011).

6.1

Mälarens hydrologi

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Dess avrinningsområde är 22 650 km2 och sträcker sig från
Bergslagen i väster till Norrström i centrala Stockholm (figur 6-1). Via Mälaren avvattnas större
delarna av Uppland, Västmanland, Närke samt de södra delarna av Dalarna och de norra delarna av
Södermanland (Ehlert, 1970). Hjälmarens avrinningsområde är 4 045 km2. Avrinningen sker via
Eskilstunaån, som är det näst största enskilda biflödet till Mälaren efter Arbogaån. Övriga viktiga
vattendrag som rinner till Mälaren är Fyrisån och bergslagsåarna, Hedströmmen och Kolbäcksån. Det
finns två åar som benämns Svartån, den ena mynnar i Hjälmaren i Örebro (Närkes Svartå), den andra i
Mälaren i Västerås.
Medelvattenföringen till havet från Mälaren är ca 163 m3/s varav ca 6 m3/s går via Södertälje kanal.
Via avloppsreningsverk direkt till havet rinner ca 5 m3/s. Tillrinningen till Mälaren har en ganska
oregelbunden årsrytm. Efter snörika vintrar brukar vårfloden kunna bli kraftig, speciellt från
Bergslagen, medan mildare vintrar med mindre snö medför kraftiga vattenflöden även vintertid.
Tillrinningen är normalt ganska låg under sommaren, främst beroende på hög avdunstning från land
och vatten.
För att motverka översvämningar av jordbruksmark, men även för att gynna sjöfarten, genomfördes en
reglering av Mälaren enligt en dom från 1941. Denna reglering togs i bruk 1943. Effekten av
regleringen blev inte riktigt vad man tänkt sig. Avsänkningen av högvattenstånden blev ungefär de
avsedda, men lågvattenstånden blev betydligt lägre än väntat. Regleringsbestämmelserna justerades
något i mars 1966. Driften av regleringen sköts av Stockholms Hamnar, men i Södertälje kanal öppnar
Sjöfartsverket luckan på uppdrag av Stockholms Hamnar. SMHI är kontrollant av regleringen. I
figur 6-2visas observerade vattennivåer i Mälaren från mitten av 1800-talet till 2011. Motsvarande
data över vattenföringen vid Mälarens utlopp, sedan SMHI började lagra dessa data, redovisas i
figur 6-3. Observera att mätserien i figur 6-2 uppvisar en trend före 1943, som beror på att
landhöjningen påverkat referenspunkten.
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Figur 6-1.

Figur 6-2.
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Mälarens avrinningsområde.

Vattenstånd för Mälaren (centimeter i höjdsystem RH00) i Mälaren vid Stockholm under
perioden 1852-2011.

Figur 6-3

Vattenföring i m3/s (dygnsmedelvärden) i Mälarens utlopp under perioden 1901-2011.

Effekterna av Mälarens reglering syns tydligt i såväl vattenstånd som vattenföring. Den mest
uppenbara effekten är att de högsta vattenstånden minskat och att man lyckats bemästra inflödena från
Saltsjön (negativa värden i figur 6-3). Samtidigt har det genom regleringen blivit vanligare med höga
flöden från Mälaren till havet.
I den befintliga vattendomen för Mälaren används ett eget höjdsystem ”Mälarens höjdsystem”, som
definieras av nivån på Västra slusströskeln vid Karl Johans Torg. Nivån ligger 3,84 m under havsytans
nivå enligt Rikets höjdsystem RH00 eller 3,48 m under havsytans nivå enligt Rikets höjdsystem
RH70. Det modernaste höjdsystemet är RH2000, vilket är det höjdsystem som är minst påverkat av
olikformiga förändringar av jordskorpan och därför lättast kan relateras till olika platser med samma
höjd. I den följande texten används huvudsakligen Mälarens höjdsystem kompletterat med RH2000
(Mälarens höjdsystem/RH2000). Relationen mellan olika höjdsystem ses i tabell 6-1.
Tabell 6-1. Väsentliga vattenstånd för Mälarens reglering uttryckta i fyra olika höjdsystem.
Höjderna gäller för Stockholm där Mälarens höjdsystem är definierat.
Mälarens höjdsystem (m)

RH00 (m)

RH70 (m)

RH2000 (m)

4,70

0,86

1,22

1,39

4,00

0,16

0,52

0,69

6.2

Översvämningsrisker idag

De kraftiga översvämningarna i Sverige under 2000-2001 påverkade även Mälaren. I Mälaren
uppmättes i december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid (4,73 m/1,42 m) (höjdsystem,
se kap 6.1). Betydligt högre nivåer har dock noterats innan regleringen. Ett av de värsta åren var 1924,
och fotografier från översvämningen i Västerås hamn ses i figur 6-4.
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Figur 6-4.

Fotografier från Västerås då Mälaren svämmade över våren 1924. Källa: SMHIs arkiv.

Situationen i Mälaren i december 2000 visade att det finns ett stort säkerhetsproblem orsakat av
riskerna för översvämningar av Mälaren. Vägar, tunnlar, ventilationssystem, elektriska installationer
och annan infrastruktur kring Mälaren kan komma att påverkas.
År 2005 tillsatte regeringen Klimat- och sårbarhetsutredningen, för att kartlägga det svenska
samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar. I november 2006 kom ett delbetänkande angående
översvämningshot, risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU, 2006).
Klimatscenarier beräknade för Mälaren visade att både höga och låga vattennivåer kommer att bli
vanligare i framtiden, dock inte de allra högsta nivåerna (Bergström m.fl., 2006). Den översiktliga
översvämningskarteringen för Mälaren och Stockholms stad visar att det redan i dagens klimat finns
en betydande översvämningsrisk kring Mälaren (Räddningsverket, 2001). Med nuvarande vattendom
beräknades det dimensionerande tillflödet till Mälaren i flödesdimensionering klass 1 (Svensk Energi,
2007), skapa ett vattenstånd i Mälaren på 2,32 m i RH2000 vilket motsvarar 5,63 m i Mälarens eget
höjdsystem.
De höga flödena år 2000 orsakade betydande problem runt Mälaren och tydliggjorde därmed behovet
av en ökad tappningskapacitet. Möjligheten att släppa ut vatten från Mälaren beror på Mälarens
vattennivå och luckornas utformning. En annan viktig faktor är skillnaden i nivå mellan Mälarens
vattenyta och havsnivån. När skillnaden är liten begränsas möjligheten att släppa ut vatten från
Mälaren. När havet är i nivå med Mälarens vattenyta eller högre upphör möjligheterna till utflöde.
Avtappning av Mälarens vatten sker vid fyra platser, Norrström och Söderström i centrala Stockholm
samt via slussarna i Hammarby och Södertälje.
Dagens avtappningskapacitet från Mälaren är vid stor vattenståndsskillnad mellan Mälaren och
Saltsjön ca 800 m3/s. Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog en ökning av avtappnings47

kapaciteten från Mälaren till 1800 m3/s (SOU, 2006). Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog även
att nu gällande vattendom omprövas i samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm.
Regeringen beslutade i mars 2010 att ge MSB i uppdrag att analysera och bedöma konsekvenserna av
en översvämning i Mälaren för olika samhällssektorer. Uppdraget slutredovisades i februari 2012
(MSB, 2012). I rapporten konstateras bland annat:
 Risken för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen till Mälaren kan vara
högre än den kapacitet som finns att tappa vatten från Mälaren. Fram till dess att en ökad
tappningskapacitet eller att förebyggande och beredskapshöjande åtgärder av mycket stor
omfattning har genomförts kvarstår den höga risken.
 Vid en översvämning med höga nivåer i Mälaren kommer problemen sannolikt att vara mycket
stora även i tillrinnande vattendrag och inom en större region av landet. Det kommer uppstå
konkurrens om samhällets samlade resurser med stora utmaningar och begränsad förmåga som
följd.
MSBs slutsatser bekräftar således att det redan under dagens förhållanden finns ett stort behov av en
utbyggnad av Mälarens tappningskapacitet.

6.3 Översvämningsrisker efter utbyggd tappningskapacitet
Efter de kraftiga tillrinningarna till Mälaren hösten 2000 blev det tydligt att Mälarens
avtappningskapacitet är för liten för att kunna garantera säkerheten mot översvämningar i Mälardalen.
I samband med ombyggnaden av Slussen planeras därför en ökning av tappningskapaciteten för att
minska översvämningsriskerna runt Mälaren. Detta gör det nödvändigt att anpassa regleringen för
Mälaren till nya förhållanden.
Den nya regleringen av Mälaren syftar till att:
1.

Minska risken för översvämning runt Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning, bebyggelse och infrastruktur, sjöfart, jordbruk

2.

Minska risken för låga vattennivåer i Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning och sjöfart

3.

Förhindra saltvatteninträngning
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning

Vid utformningen av den nya regleringen tas särskild hänsyn till värdefulla strandnära naturmiljöer
genom att eftersträva årstidsvariationer som gynnar strandnära naturmiljö.
Den följande texten (avsnitt 6.3.1 och 6.3.2) har hämtats från redovisningen från den tredje och sista
fasen av arbetet med Mälarens framtida reglering, vilken ligger till grund för Stockholms stads
ansökan om ny vattendom för Mälaren (Andréasson, Gustavsson och Bergström, 2011).
Förslaget innebär en utökad kapacitet i Söderström till ca 1400 m3/s och en utökning av kapaciteten
även i Hammarby från dagens 70 m3/s till 140 m3/s. Totalt en utökning från dagens kapacitet på ca 800
m3/s till ca 2000 m3/s.

6.3.1

Dagens reglering och förslag på ny reglering av Mälaren

I det följande jämförs de förhållanden som skapas av dagens respektive den föreslagna framtida
regleringsstrategin. Dessa har fått benämningen Nollalternativet (dagens reglering) respektive
Huvudalternativet (föreslagen framtida reglering).
Arbetet med att ta fram förslag till Mälarens framtida reglering (Huvudalternativet) har inneburit
hänsynstagande till olika intressenters önskemål och krav på både vattenståndsvariationer och flöden i
olika tappningskanaler.
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För att illustrera skillnaderna mellan dagens reglering (Nollalternativet) och den framtida föreslagna
regleringen (Huvudalternativet) har beräkningar av vattenstånden gjorts för båda alternativen för
perioden 1976-2005. Denna period innehåller såväl ett extremt torrår (1976) som ett år med extrema
högvatten (2000). Resultatet av jämförelsen mellan Nollalternativet och Huvudalternativet redovisas
som medelvärden, maximivärden och minimivärden för varje dag under året i figur 6-5. Ett exempel
på avvägningar mellan olika intressen är avvägningen mellan naturmiljö- och jordbruksintressen
beträffande återskapandet av förhöjda vattenstånd under våren.

Figur 6-5.

Mälarens beräknade medel-, min- och maxvattenstånd under förutsättning av
regleringsstrategi enligt Nollalternativet (svarta kurvor) respektive Huvudalternativet
(röda kurvor). Den analyserade perioden är åren 1976-2005 och innehåller såväl det
extremt torra året 1976 som det extremt blöta året 2000 (från Andréasson, Gustavsson
och Bergström, 2011).

Figur 6-5 visar tydligt att Huvudalternativet minskar riskerna för höga vattennivåer i Mälaren. Om
denna strategi hade kunnat tillämpas år 2000 hade den högsta nivån sänkts med ca 27 cm. De allra
lägsta nivåerna på sommaren hade blivit något högre.
Arbetet med Huvudalternativet leder fram till följande slutsatser där nivåerna är angivna i såväl
RH2000 som i Mälarens höjdsystem. Dessa mått skiljs genom ett snedstreck (RH2000/Mälarens
höjdsystem). Punkterna är direkt citerade från Andréasson, Gustavsson och Bergström. (2011):


En utökad tappningskapacitet i Söderström i kombination med tappning enligt Huvudalternativet
minskar kraftigt översvämningsriskerna i Stockholm och längs Mälarens stränder.



Under normaldrift (1976-2005) samt för 100-årstillrinningen klarar regleringen enligt
Huvudalternativet att hålla Mälarens nivåer under 1,29 m/4,60 m. Detta innebär att slussarna i
Söderström, Hammarby och Södertälje inte används för avtappning under normaldrift.



För tillflöden med en återkomsttid upp till 1 000 år klarar reglering enligt Huvudalternativet att
hålla Mälarens nivåer under 1,39 m/4,70 m. Detta gäller även vid relativt höga saltsjövattenstånd
(0,77 m/4,08 m).



För de allra mest extrema flödena i Flödesdimensioneringskategori I enligt de svenska riktlinjerna
för dammar (Svensk Energi m.fl, 2007) uppnås det övergripande målet att hålla Mälarens nivåer
under 1,39 m/4,70 m vid normala saltsjövattenstånd. Vid högre saltsjövattenstånd (0,77 m/4,08 m)
överskrids målet med 9 cm.
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Under normaldrift under perioden 1976-2005, med reglering enligt Huvudalternativet, minskar
risken för låga vattennivåer i Mälaren. Det betyder att Mälarens nivå understiger 0,69 m/4,00 m
mer sällan och under kortare perioder än i Nollalternativet.



Huvudalternativet förutsätter att samtliga tappningspunkter med förbindelse mellan Mälaren och
Saltsjön görs stängningsbara. Genom att stänga samtliga tappningspunkter mellan Mälaren och
Saltsjön då Mälarens nivå understiger 0,69 m/4,00 m förhindras saltvatteninträngning och risken
för låga vattennivåer minskar. På sikt bör även kulverten i Vettersgatan, vilken inte regleras men
ingår indirekt i beräkningen av Mälarens vattenstånd, kunna stängas för att undvika
saltvatteninträngning.



Huvudalternativet ger ökad variation under året av Mälarens vattennivåer jämfört med
Nollalternativet. Mellanårsvariationen minskar dock, eftersom de högsta nivåerna har sänkts och
de lägsta har höjts.



Möjligheten att styra flödet i Söderström och Norrström ger ökad kontroll av vilka flöden som
tappas genom kanalerna. På så sätt begränsas antalet dagar med höga flöden under normaldrift.

6.3.2

Regleringens känslighet för klimatförändringar

För att studera regleringens känslighet för klimatförändringar har resultat från tolv regionala
klimatscenarier som sträcker sig till slutet av 2100 använts. För analys av tappningskapacitetens
känslighet för klimatförändringar har ytterligare fyra klimatscenarier använts, vilka sträcker sig till
2050 (se tabell 4.1).
Förändringen av tillrinningen till Mälaren har beräknats med den så kallade HBV-modellen, som är
den mest använda hydrologiska modellen för denna typ av beräkningar i Sverige. Dessutom har
effekten på Mälarens nivåer av havets motdämmande effekt studerats under olika antaganden om
framtida havsnivåer. Därvid har den globala havsnivån antagits stiga med en meter från 1990 fram till
2100. På grund av landhöjningen motsvarar detta en nettohöjning av ca 50 cm i Stockholm. Figur 6-6
visar utvecklingen av den antagna havsnivåförändringen för Stockholm under perioden 1990-2100.
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Figur 6-6.

Den globala vattenståndshöjningen, landhöjningen och nettohöjning av Saltsjöns nivå.
En landhöjning med 5.2 mm/år har antagits och en höjning av det globala
medelvattenståndet med 30 cm år 2050 och 100 cm år 2100. Under dessa antaganden är
nettoeffekten 0 år 2050 och drygt +40 cm år 2100 (från Andréasson, Gustavsson och
Bergström., 2011).
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Beräkningarna av regleringens känslighet för klimatförändringar leder till följande huvudsakliga
slutsatser. Punkterna är direkt citerade från Andréasson, Gustavsson och Bergström (2011):


Känslighetsanalysen av klimatförändringarnas effekt visar att regleringen kommer att fungera väl
för de beräknade förändringarna i tillrinningsmönster fram till mitten av seklet, om havets nivå i
Stockholm är oförändrad eller fortsätter att sjunka på grund av landhöjningen. Detta gäller både
Mälarens höga vattenstånd och medelnivåer. Klimatförändringar kan dock komma att leda till
ökad risk för låga vattennivåer i Mälaren under sommar och höst.



På grund av risken för successivt allt lägre nivåer under sommar och höst har den föreslagna
regleringen enligt Huvudalternativet en kortare livslängd än den planerade tappningskapaciteten.
Regleringen kan därför behöva ses över vid mitten på seklet för att klara att hålla uppe de lägsta
vattenstånden i Mälaren.



I slutet av innevarade sekel klarar en reglering enligt Huvudalternativet att hantera de beräknade
tillrinningarna under för perioden 2069-2098 i kombination med ett förhöjt nettohavsvattenstånd
på + 30 cm (ca 0,8 m globalt). Om havsvattenståndet i Stockholm stiger till + 50 cm netto (ca 1 m
globalt) klarar inte den föreslagna regleringsstrategin att hålla Mälarens vattenstånd under
målnivån 1,39 m/4,70 m. Utvärderingen av klimatensemblen för Mälarens maxnivå pekar då på att
målnivån 1,39 m/4,70 m överstigs med 3 cm (medianvärde) till 9 cm (75% percentil).



Om havsnivån stiger mer än ca 30 cm netto (landhöjning borträknat) kan regleringen behöva ses
över för att undvika att de högsta vattenstånden överstiger målnivån 1,39/4,70 m. Reglering enligt
Huvudalternativet har framtagits för nuvarande klimatvariationer. En justerad reglering för
framtida förhöjda havsvattenstånd behöver då fokusera mer på att hålla nere de högsta nivåerna
och kommer inte längre kunna tillåta ett lika varierat vattenstånd i Mälaren.



Om de allra mest extrema flödena i Flödesdimensioneringskategori I, enligt de svenska riktlinjerna
för dammar, mot slutet av seklet kombineras med ett förhöjt nettohavsvattenstånd på + 50 cm (ca 1
m globalt) överskrids målnivån 1,39 m/4,70 m med i medeltal 14 cm om den dimensionerande
tillrinningen sammanfaller med ett högt saltsjövattenstånd.



I ovanstående beräkningar har inte hänsyn tagits till tillfälliga vindeffekter på Mälarens
vattennivåer. För Stockholms del kan detta i extrema fall röra sig om ca 30 cm. Sannolikheten för
att en sådan händelse skall inträffa samtidigt som Mälaren ligger på sina allra mest extrema nivåer
är dock mycket lägre än sannolikheten för var och en av dessa händelser individuellt.

Sammanfattningsvis innebär den befintliga situationen, med begränsad förmåga att avtappa vatten från
Mälaren, oacceptabla översvämningsrisker för såväl Stockholm som Mälardalen. Sannolikheten för att
Mälaren under den kommande 10-årsperioden drabbas av en händelse liknande den år 2000, eller
värre, är i storleksordningen 10%. Situationen riskerar att förvärras i ett framtida förändrat klimat,
framförallt på grund av stigande havsnivåer. Den utökade kapaciteten ger goda möjligheter att hantera
såväl dagens som framtidens extrema tillrinningar. Det innebär att riskerna för översvämningar i stort
sett elimineras i tidsperspektivet 2050-2100.

7

Slutsatser

I denna rapport redovisas en stor mängd data och beräkningar som syftar till att ge en översiktlig bild
av klimatförhållandena i Västmanlands län såväl under dagens förhållanden som i framtidens
förändrade klimat. Arbetet är baserat på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier
från den internationella klimatforskningen. Framtidsberäkningarna avser i första hand tidsperioden
fram till år 2100.
För att ge en bild av de osäkerheter som råder om framtidens klimat har ett antal klimatscenarier
utnyttjats i arbetet. Detta urval är baserat på vad som varit tillgängligt vid SMHIs forskningsavdelning
när rapporten skrevs. Scenarierna representerar en god bredd av den internationella forskningens
resultat och är betydligt mer omfattande än det begränsade antal scenarier som fanns tillgängliga när
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Klimat- och sårbarhetsutredningen lade fram sitt slutbetänkande hösten 2007. Den stora spridningen
mellan olika klimatmodeller ger en mer nyanserad bild än vad som tidigare varit fallet.
Klimatforskningen kommer ständigt med nya resultat som kan komma att modifiera bilden ytterligare,
vilket läsaren bör vara medveten om. Följande resultat framgår av klimatanalyserna i denna rapport:
 Klimatberäkningarna visar en successiv och tydlig ökning av årsmedeltemperaturen under det
innevarande seklet. Spridningen mellan beräkningarna avseende förändringens storlek är stor,
men i medeltal ses en ökning med ca 4°C.
 För alla säsonger syns en temperaturuppgång under seklet men den är mest framträdande för
vintern.
 Det regionala temperaturmönstret över länet, med varmare förhållanden i Mälardalen och
svalare på de mer höglänta områdena, kvarstår även i framtiden.
 Årsmedelnederbörden ökar och vid slutet av seklet är den ca 20% större än för referensperioden
1961-1990.
 Den tydligaste nederbördsökningen ses i beräkningarna för vintern
 Västmanland ligger i en gränszon med relativt stora klimatvariationer i förhållande till länets
storlek. Även i framtiden kommer störst nederbördsmängder att falla i nordväst och mindre
mängder tillfaller områdena runt Mälaren.
 De kraftiga regnen beräknas öka.
 Årsmedelnederbörden för 1991-2010 var 5% större än för 1961-1990.
 Vattenföringen variation under året förändras mot högre höst-vinterflöden och lägre vårflod.
Lågvattenperioden blir längre och med lägre flöden.
 Det beräknade framtida 100-årsflödet ser ut att minska något under seklet för Arbogaån,
Hedströmmen, Kolbäcksån, Sagån och Köpingsån i jämförelse med referensperioden 19631992. Svartåns 100-årsflöde ser ut att bli i stort sett oförändrad under stora delar av seklet.
Ett stort antal övriga klimatberoende förhållanden kommer också att förändras efterhand som klimatet
ändras.
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Bilagor

Analysen av Västmanlands läns framtidsklimat har gjorts utgående från de klimatscenarier som
beskrivits i kap. 4.8.1. Dessa klimatscenarier har, som framgår av tabell 4-1, en horisontell upplösning
av 25-50 km. Efter justering av temperatur och nederbörd, med hjälp av observationer såsom beskrivs
i kap. 4.6, har klimatscenarierna lagrats med samma upplösning som den observerade databasen, dvs.
4 km × 4 km. I bilagorna 1-18 finns kartor för temperatur- och nederbördsvariabler och olika index
baserade på desamma. Värdena som visas i kartorna beräknas utifrån de sexton klimatscenarierna för
respektive ruta och representerar 30-årsmedelvärden.
De bearbetade klimatscenarierna gör det möjligt att presentera analyser och kartor med motsvarande
upplösning i rummet. Det är dock mycket viktigt att poängtera att klimatsignalen från
klimatmodellerna inte har denna höga upplösning.
Bilaga 1. Årsmedeltemperatur (°C). Observerade värden 1961-1990 och 1991-2010. Beräknade
värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 2069-2098 vs.
1961-1990.
Bilaga 2. Vintermedeltemperatur (december-februari) (°C). Observerade värden 1961-1990 och 19912010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och
2069-2098 vs. 1961-1990.
Bilaga 3. Vårmedeltemperatur (mars-maj) (°C). Observerade värden 1961-1990 och 1991-2010.
Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 20692098 vs. 1961-1990.
Bilaga 4. Sommarmedeltemperatur (juni-augusti) (°C). Observerade värden 1961-1990 och 19912010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och
2069-2098 vs. 1961-1990.
Bilaga 5. Höstmedeltemperatur (september-november) (°C). Observerade värden 1961-1990 och
1991-2010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050
och 2069-2098 vs. 1961-1990.
Bilaga 6. Högsta dygnsmedeltemperatur (°C). Observerade värden 1961-1990. Beräknade värden
1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098.
Bilaga 7. Antal dagar per år med dygnsmedeltemperatur > 22°C. Observerade värden 1961-1990.
Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098.
Bilaga 8. Graddagar för kylning (°C × dygn). Observerade värden 1961-1990. Beräknade värden
1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098.
Bilaga 9. Graddagar för uppvärmning (°C × dygn). Observerade värden 1961-1990. Beräknade värden
1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 2069-2098 vs. 1961-1990.
Bilaga 10. Årsmedelnederbörd (mm). Observerade värden 1961-1990 och 1991-2010. Beräknade
värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 2069-2098 vs.
1961-1990.
Bilaga 11. Vintermedelnederbörd (december-februari) (mm). Observerade värden 1961-1990 och
1991-2010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050
och 2069-2098 vs. 1961-1990. Differensen uttrycks som procent.
Bilaga 12. Vårmedelnederbörd (mars-maj)(mm). Observerade värden 1961-1990 och 1991-2010.
Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 20692098 vs. 1961-1990. Differensen uttrycks som procent.
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Bilaga 13. Sommarmedelnederbörd (juni-augusti) (mm). Observerade värden 1961-1990 och 19912010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och
2069-2098 vs. 1961-1990. Differensen uttrycks som procent.
Bilaga 14. Höstmedelnederbörd (september-november) (mm). Observerade värden 1961-1990 och
1991-2010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050
och 2069-2098 vs. 1961-1990. Differensen uttrycks som procent.
Bilaga 15. Största nederbördsmängd för 1-dygn (mm). Observerade värden 1961-1990 och 19912010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098. För perioden 1991-2010 även 75percentilen och maximala beräknade värden.
Bilaga 16. Största nederbördsmängd för 7-dygn (mm). Observerade värden 1961-1990 och 19912010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098. För perioden 1991-2010 även 75percentilen och maximala beräknade värden.
Bilaga 17. Antal dygn med > 10 mm nederbörd (dygn). Observerade värden 1961-1990. Beräknade
värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt differenser för 2021-2050 och 2069-2098 vs.
1961-1990.
Bilaga 18. Maximalt antal dygn i följd per år utan nederbörd (<1 mm/dygn) (dygn). Observerade
värden 1961-1990 och 1991-2010. Beräknade värden 1961-1990, 2021-2050 och 2069-2098 samt
differenser för 2021-2050 och 2069-2098 vs. 1961-1990.
Bilaga 19. Procentuell förändring av medelvattenföring per säsong 1992-2100 i relation till
referensperioden 1963-1992. Varje års värde är baserat på de föregående 30 åren (exempelvis är värdet
för år 2050 beräknat för perioden 2021-2050 jämfört med 1963-1992). Svarta linjer anger
medianvärden och det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e percentilen.
Bilaga 20. Förändring av 100-årstillrinning enligt 16 klimatscenarier (12 efter 2050) relativt 100årstillrinningen för referensperioden 1963-1992. Varje års värde har beräknats från maxvärden för de
30 senaste åren (exempelvis är värdet 2050 beräknat för perioden 2021-2050 jämfört med värdet för
1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e percentilen.

Bilagorna 1-5 kommenteras i kap.5.1.1
Bilagorna 6-7 kommenteras i kap.5.1.2
Bilagorna 8-9 kommenteras i kap. 5.1.3
Bilagorna 10-14 kommenteras i kap. 5.2.1
Bilagorna 15-17 kommenteras i kap. 5.2.2
Bilaga 18 kommenteras i kap. 5.2.3
Bilaga 19 kommenteras i kap. 5.3.2
Bilaga 20 kommenteras i kap. 5.3.3
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Bilaga 1  Årsmedeltemperatur
(se kap. 5.1.1)
Observerat 1961-1990 (°C)

Observerat 1991-2010 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)
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Beräknat 2069-2098 (°C)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (°C)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (°C)
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Bilaga 2  Vintermedeltemperatur (december-februari)
(se kap. 5.1.1)
Observerat 1961-1990 (°C)

Observerat 1991-2010 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (°C)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (°C)
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Bilaga 3  Vårmedeltemperatur (mars-maj)
(se kap. 5.1.1)
Observerat 1961-1990 (°C)

Observerat 1991-2010 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (°C)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (°C)
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Bilaga 4  Sommarmedeltemperatur (juni-augusti)
(se kap. 5.1.1)
Observerat 1961-1990 (°C)

Observerat 1991-2010 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (°C)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (°C)
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Bilaga 5  Höstmedeltemperatur (september-november)
(se kap. 5.1.1)
Observerat 1961-1990 (°C)

Observerat 1991-2010 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 1991-2010 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (°C)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (°C)
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Bilaga 6  Högsta årliga dygnsmedeltemperatur
(se kap. 5.1.2)

Observerat 1961-1990 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)
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Bilaga 7  Antal dagar per år med dygnsmedeltemperatur > 22°C
(se kap. 5.1.2)

Observerat 1961-1990 (°C)

Beräknat 1961-1990 (°C)

Beräknat 2021-2050 (°C)

Beräknat 2069-2098 (°C)
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Bilaga 8  Graddagar för kylning (°C × dygn)
(se kap. 5.1.3)

Observerat 1961-1990 (°C x dygn)

Beräknat 1961-1990 (°C x dygn)

Beräknat 2021-2050 (°C x dygn)

Beräknat 2069-2098 (°C x dygn)
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Bilaga 9  Graddagar för uppvärmning (°C × dygn)
(se kap. 5.1.3)

Observerat 1961-1990 (°C × dygn)

Beräknat 1961-1990 (°C × dygn)

Beräknat 2021-2050 (°C × dygn)

Beräknat 2069-2098 (°C × dygn)
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Bilaga 10  Årsmedelnederbörd
(se kap. 5.2.1)
Observerat 1961-1990 (mm/år)

Observerat 1991-2010 (mm/år)

Beräknat 1961-1990 (mm/år)

Beräknat 2021-2050 (mm/år)
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Beräknat 2069-2098 (mm/år)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (mm/år)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (mm/år)
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Bilaga 11  Vintermedelnederbörd (december-februari)
(se kap. 5.2.1)
Observerat 1961-1990 (mm/säsong)

Observerat 1991-2010 (mm/säsong)

Beräknat 1961-1990 (mm/säsong)

Beräknat 2021-2050 (mm/säsong)
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Beräknat 2069-2098 (mm/säsong)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (%)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (%)
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Bilaga 12  Vårmedelnederbörd (mars-maj)
(se kap. 5.2.1)
Observerat 1961-1990 (mm/säsong)

Observerat 1991-2010 (mm/säsong)

Beräknat 1961-1990 (mm/säsong)

Beräknat 2021-2050 (mm/säsong)
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Beräknat 2069-2098 (mm/säsong)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (%)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (%)
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Bilaga 13  Sommarmedelnederbörd (juni-augusti)
(se kap. 5.2.1)
Observerat 1961-1990 (mm/säsong)

Observerat 1991-2010 (mm/säsong)

Beräknat 1961-1990 (mm/säsong)

Beräknat 2021-2050 (mm/säsong)
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Beräknat 2069-2098 (mm/säsong)

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (%)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (%)
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Bilaga 14  Höstmedelnederbörd (september-november)
(se kap. 5.2.1)
Observerat 1961-1990 (mm/säsong)

Observerat 1991-2010 (mm/säsong)

Beräknat 1961-1990 (mm/säsong)

Beräknat 1991-2010 (mm/säsong)

Beräknat 2021-2050 (mm/säsong)

Beräknat 2069-2098 (mm/säsong)
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))

Differens 2021-2050 vs. 1961-1990 (%)

Differens 2069-2098 vs. 1961-1990 (%)
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Bilaga 15  Största 1-dygnsnederbörd
(se kap. 5.2.2)
Observerat 1961-1990 (mm)

Observerat 1991-2010 (mm)

Beräknat 1961-1990 (mm)

Beräknat 2021-2050 (mm)
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Beräknat 2069-2098 (mm)

))

Bilaga 16  Största 7-dygnsnederbörd
(se kap. 5.2.2)
Observerat 1961-1990 (mm)

Observerat 1991-2010 (mm)

Beräknat 1961-1990 (mm)

Beräknat 1991-2010 (mm)

Beräknat 2021-2050 (mm)

Beräknat 2069-2098 (mm)

))
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Bilaga 17  Antal dygn per år med nederbörd > 10 mm
(se kap. 5.2.2)
Observerat 1961-1990 (dygn)

Observerat 1991-2010 (dygn)

))

Beräknat 1961-1990 (dygn)

Beräknat 2021-2050 (dygn)

Beräknat 2069-2098 (dygn)

Differens 2021-2050 vs 1961-1990 (dygn)

Differens 2069-2098 vs 1961-1990 (dygn)
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Bilaga 18  Antal dygn per år utan nederbörd (<1 mm)
(se kap. 5.2.3)
Observerat 1961-1990 (dygn)

Observerat 1991-2010 (dygn)

Beräknat 1961-1990 (dygn)

Beräknat 2021-2050 (dygn)
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Beräknat 2069-2098 (dygn)

Bilaga 19  Förändring av säsongsmedelvattenföring (%)
(se kap. 5.3.2)

Vår (MAM)

Sommar (JJA)

Höst (SON)

Sagån

Svartån

Kolbäcksån

Köpingsån

Hedströmmen

Arbogaån

Vinter (DJF)

Figurerna visar procentuell förändring i medelvattenföring per säsong 1992-2100 i relation till
referensperioden 1961-1992. Observera att skalorna är olika och att enheten är procent.
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Bilaga 20  Förändring av 100-årstillrinning (se kap. 5.3.3)

87

Arbogaån

Hedströmmen

Köpingsån

Kolbäcksån

Svartån

Sagån
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