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vÄDer OCh KlIMat

Under de senaste femton åren har vi haft 
varmare och blötare väder än tidigare. 
årsmedeltemperaturen har ökat närmare 
en grad, och nederbörden omkring sju 
procent. tillrinningen till havet har också 
ökat, framför allt i Norrlandslänen samt i 
södra och sydvästra Sverige. 

■ I klimatsammanhang jämförs, enligt 
en internationell överenskommelse, aktu-
ella värden med medelvärden för en längre 
period. För närvarande jämförs aktuella 
värden med den s.k. standardnormalperi-
oden 1961–1990. Detta ska vi göra fram till 
år 2021 då en ny 30-årsperiod, 1991–2020, 
är fullbordad. 

Eftersom halva den nya perioden har 
gått kan vi se vartåt det lutar genom att 
jämföra de senaste femton åren med de 
trettio närmast dessförinnan.

varmare väder
När det gäller temperaturen finns en klar 
förhöjning den senare perioden. För året 
som helhet är ökningen störst i meller-
sta Sverige och utmed Norrlandskusten. 
Vintern är den årstid då temperaturen ökat 
mest, drygt två grader i nordvästra Svea-
land och större delen av Norrland. Ökning-
en under vår och sommar är något större i 
södra än i norra Sverige, och sommartid är 
den högst i Östersjöns kusttrakter. Detta 
skulle kunna innebära en högre avdunst-
ning under vår och sommar, som i sin tur 
kan innebära att avrinningen och därmed 
vattenföringen i vattendragen påverkas i 
negativ riktning. 

Mer regn…
Nederbörden har ökat i så gott som hela 
landet, men inte statistiskt signifikant. 

Störst är ökningen i mellersta och norra 
Norrland där medelvärdet ökat med 
närmare 15 procent. Även i Götaland är 
ökningen markant med en ökning på 10 
procent främst i de västra och inre delarna. 
I Svealand och Södra Norrland däremot är 
ökningen endast 0–5 procent.

…och mer tillrinning
I vattendragen som mynnar i Bottenvi-
ken och norra Bottenhavet är medeltalet 
på vattenföringen 6–15 procent högre för 
den senaste perioden. För vattendragen 
som mynnar i södra Bottenhavet och i 
Egentliga Östersjön är medeltalet generellt 
sett lägre. Skillnaden är 1–10 procent men 

endast undantagsvis statistiskt signifikant. 
Skillnaden i nederbörd är där relativt låg. 
Att vattenföringen är lägre under den 
senare perioden skulle kunna förklaras 
av högre temperatur och därmed högre 
avdunstning. I södra och västra Götaland 
har vattenföringen ökat med mellan 3 och 
14 procent, vilket stämmer väl med den 
ökade nederbörden. S
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Klimat i förändring, SMHIs Faktablad nr 29, 
http://www.havet.nu/?d=186&id=54640275.

Tillrinningen till havet, Faktablad nr 26 
http://www.havet.nu/?d=186&id=54640276.

varmare 
på senare tid
KUrt ehlert & haNS aleXaNDerSSON, SMhI

fi Det har helt klart blivit varmare de senaste femton åren, och heta dagar har blivit vanligare.
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