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nala varriatione
er
Sam
mmanfatttning
FN:s klimatpanel IPCC har pu
ublicerat sin slutrapport C
Climate Chan
nge 2014 –
IPCC
C´s Fifth Asseessment Syntthesis Reportt (AR5). Syfttet med dettaa PM är att
kortfaattat redogörra för IPCC:ss senaste bed
dömningar avv den framtid
da globala
havsn
nivåhöjningeen, förklara sk
killnader meellan olika typper av beräk
kningsmodeeller samt att redogöra förr olika studieer av de regiionala variatiionerna hos
havsn
nivåhöjningeen. De viktigaaste slutsatseerna om kunsskapsläget 20
015 är:
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Den pågåående klimatfförändringen
n har enligt IPPCC medförrt att den
globala haavsnivån harr ökat med caa 19 cm för pperioden 190
01-2010.
Den genoomsnittliga ök
kningen hos den årliga hhavsnivåhöjningen var
3,2 mm/åår för periodeen 1993-2010
0.
De främstta källorna tiill havsnivåh
höjningen harr varit
temperatuurutvidgning
g hos havsvatttnet samt sm
mältande glacciärer, vilket
svarar förr 75 % av den
n observerad
de havsnivåhhöjningen sed
dan 1970talets börjjan.
De fysikaaliska processbaserade klimatmodelleerna har förbäättrats sedann
föregåendde IPCC-rapp
port, och kan
n nu i stort seett korrekt beeräkna den
verkligt uuppmätta hav
vsnivånhöjnin
ngen, vilket iinnebär att modellernas
m
tillförlitligghet att beräk
kna framtidaa havsnivåhöj
öjning har ök
kat.
IPCC:s beedömning av
v den globalaa havsnivån åår 2100 för det
d högsta
utsläppssccenariet RCP
P8,5 ger en havsnivåhöjn
h
ning med 52--98 cm.
IPCC:s beedömning uttgör ett stöd för
f SMHI:s ttidigare bedö
ömning om
en trolig öövre gräns påå ungefär en meter globaal havsnivåhö
öjning till år
2100.
Endast enn omfattande kollaps av inlandsisen ppå den Västan
ntarktiska
halvön skkulle kunna orsaka
o
en hög
gre global haavsnivåhöjnin
ng, enligt
IPCC är ddet troligt attt det då handlar om ”högsst ett par deccimeter extra
havsnivåhhöjning”.
Till år 23000 bedömer IPCC det meest troligt attt havsnivån ökar
ö
med ca
1-3 meterr.
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De regionnala havsnivååförändringaarna kan skiljja sig påtagliigt från det
globala m
medelvärdet, enligt IPCC kan den relaativa (upplev
vda)
havsnivåöökningen i Arktis
A
och dellar av Antarkktis vara upp
p till 50%
lägre jäm
mfört med det globala med
delvärdet.
Beräkninggar gjorda av
v såväl Finniish Meterologgical Institutte som
BACC II--projektet vissar att havsnivåhöjningenn i Östersjön
n sannolikt
blir cirka 80 % av det globala medelvärdet, frrämst p.g.a. förändringar
f
i jordens ggravitationsffält när inlandsisarnas voolym minskarr.

Inledning
Det pågår idag enn global klimatförändring som ger en lång rad effeekter. En av
de meest uppmärkssammade efffekterna är sttigande havsnnivåer och de
d
konseekvenser det kommer att medföra. Deen stigande hhavsnivån glo
obalt beror
primäärt på en stig ande medeltemperatur påå jorden, menn sambanden
n är mycket
komp
plexa. Det bliir särskilt komplicerat näär man ska gööra regionalaa och lokala
progn
noser över haavsnivån i fraamtiden. Syfftet med dettaa PM är att kortfattat
k
redog
göra för de seenaste bedöm
mningarna fråån FN:s klim
matpanel IPCC, förklara
skilln
nader mellan olika typer av
a beräkning
gsmodeller saamt att redov
visa resultat
från olika
o
studier kring de förv
väntade regio
onala variatioonerna hos den
d globala
havsn
nivåhöjningeen. Det är vik
ktigt att beton
na skillnadenn mellan abso
olut och
relativ
v havsnivåhööjning, där den
d senare pååverkas av lanndhöjningen
n.
Det fiinns idag lånnga mätserierr av havsnivåån från världdens hamnstääder, som de
senaste 20 åren haar kompletterrats av satelllitmätningar med hög nog
ggrannhet.
Det rååder ingen tvvekan om attt det globala medelvärdett för havsniv
vån har
börjatt stiga pga kllimatförändrringar, och attt takten hos den årliga hö
öjningen av
havsn
nivån har ökaat. Om jorden
ns medeltem
mperatur fortssätter att öka kommer
den årliga havsnivvåhöjningen att accelererra. Figur 1 needan visar deen stigande
havsn
nivån längs S
Sveriges kustter perioden 1886-2014, bbaserat på daata från 14
mätsttationer. Havvsnivån har sttigit med ca 20 cm sedann mätperiodens början.
I en kunskapssam
k
mmanställning
g från 2012 av
a Sten Berggström på SM
MHI
konsttaterar dennee att:
”Fråg
gan om den fr
framtida utveecklingen av havets nivåeer är svårbed
dömd och
omdisskuterad. Deen globala up
ppvärmningens effekter ppå havets niv
vå beror av
mång
ga faktorer. D
De viktigaste är den termiiska expansioonen (havetss utvidgning
vid up
ppvärmning)) samt bidrag
g från smältaande glaciärer
er och de storra landisarnaa
på Grrönland och A
Antarktis. Men
M det finns stora lokala skillnader so
om beror på
ändraade salthaltsfförhållanden,, ändringar i det lokala viindklimatet, ändrade
gravittationsfält näär de stora isarna smälter och landhöj nings- och
landsänkningsförhhållanden. Eftersom de mest
m extremaa vattennivåeerna oftast är
mest intressanta sså betyder än
ndrad frekven
ns, intensitet och riktning
g hos
storm
mar också myycket” (Bergsström, 2012).
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Länk till SMHI-raapporten:
http:///www.smhi.sse/publikatio
oner/framtideens-havsnivaaer-i-etthundrraarsperspekktiv-kunskapsssammanstalllning-2012-11.27867
Bergsström framhååller att det in
nte är enkelt att jämföra rresultaten i olika
o
vetenskapliga artiiklar om havsnivåhöjning
gen, eftersom
m beräkningaarna ofta
byggeer på olika föörutsättningaar och författarna uttryckeer sig med ollika grad av
säkerh
het och ävenn använder fo
ormuleringarr som inte är jämförbara. Det är
därförr av stort intrresse att ta del
d av IPCC:ss samlade beedömning av det
ungefär vartt sjätte år.
vetenskapliga lägeet som görs regelbundet,
r

Figur 1. Havsvattensståndets förändring i centimete
er, medelvärdee för 14 mätstattioner längs
den svenska kusten p erioden 1886-2
2014. Diagramm
met är korrigerrat för landhöjningen, 1886
utgör referensår.
r
Denn svarta kurvan visar ett utjäm
mnat förlopp. Käälla: www.smhi..se

SMH
HI:s bedö
ömning av stigande havvsnivå till 2100
På up
ppdrag av Län
änsstyrelsen i Stockholmss län tog SMH
HI år 2010 fram
f
en
Regio
onal klimatsaammanställning för länet (SMHI, 20110). I rapportten gjordes
en bedömning av den troliga maximala
m
hö
öjningen av dden globala havsnivån
h
till år 2100, baseraat på en geno
omgång av in
nternationelll forskning och
o
bedöm
mningar av nnationella my
yndigheter. SMHI
S
kom fr
fram till att en
n övre gräns
för hu
ur mycket haavsytan kan komma
k
att sttiga är ungefä
fär en meter för
f perioden
1990--2100 räknatt som ett glob
balt medelväärde. SMHI ttog fram en bedömning
b
för Sttockholm som
m visar den teoretiska
t
utv
vecklingen aav havsnivåh
höjningen till
2100,, med en öknningstakt med
d 30 cm till år
å 2050 och 1100 cm år 21
100 (figur
2). Efftersom landhhöjningen ärr konstant (5,,2 mm/år i Sttockholm), kunde
k
en
kurvaa över nettoefffekten i Stockholm konsstrueras. Dettta brukar ben
nämnas
”relattiv havsnivåhhöjning” i deen vetenskapliga litteraturren, och som
m alltså är
den upplevda
u
höjnningen av haavsnivån sett från land.
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Figur 2. Den globalaa havsnivåhöjnin
ngen, landhöjnin
ngen och nettohhöjning av Saltssjöns nivå. En
landhö
öjning med 5,2 m
mm/år har antaagits och en höjning av det globbala medelvatte
enståndet med
30 cm år 2050 och 1000 cm år 2100. Under dessa antaganden är neettoeffekten +//-0 år 2050 ochh
drygt +40
+ cm år 21000 (SMHI, 2010)..

IPCC
C:s sena ste rapp
port om klimatfö
k
örändring
garna
(AR5)
FN:s klimatpanel IPCC lämnaade i novemb
ber 2014 sin slutrapport ”Climate
”
Chang
ge 2014” sam
mt en s.k. ”Summary for Policymakerrs”. Den 18 mars
m 2015
publiccerades den sslutliga versiionen av ”Cllimate Changge 2014 – IPCC´s Fifth
Assesssment Synthhesis Report”” (AR5), se länk:
l
http:///www.ipcc.cch/report/ar5//syr/
Denna syntesrappport baseras på
p de tre arbeetsgruppsrappporter (WG--reports)
som publicerades
p
under åren 2013-2014:
2




Climate C
Change 2013 - Physical Science
S
Basiss (WG I)
Climate C
Change 2014
4 - Impacts, Adaptation,
A
aand Vulnerab
bility
(WG II)
Climate C
Change 2014
4 - Mitigation
n of Climate Change (WG
G III)

Naturrvårdsverket har tagit fram
m en svensk översättningg av WG I
”Sam
mmanfattningg för beslutsfa
fattare”, se länk:
http:///www.naturvvardsverket.sse/OmNaturrvardsverket//Publikationeer/ISBN/650
00/978-91-6220-6592-8/
SMHI samordnar det svenska deltagandet i IPCC. Rappporten från WG
W I som
presen
nterades i sep
eptember 201
13 i Stockhollm utgör en ffullständig genomgång
och utvärdering
u
avv det naturveetenskapliga kunskapslägget om
klimaatförändringaarna. Ett storrt antal av värrldens ledandde klimatforskare har
medv
verkat i gransskningen och
h framtagand
det av rapport
rten. Den utgör därmed
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den mest
m aktuella genomgången av forskn
ningsläget om
m den globalaa
havsn
nivåhöjningeen, inklusive dess regionaala effekter. I den svenska
samm
manfattningenn av WG I fiinns också en
n förklaringsnnyckel över den
termin
nologi som IIPCC använd
der för sina bedömningar
b
r av sannolik
khet,
konfidensgrad, evvidensgrad occh grad av veetenskaplig ööverensstämm
melse
(Natu
urvårdsverkett och SMHI,, 2013, sid 48
8).
Nya utsläppssccenarier - RCP
R
Inom ramen för IIPCC:s arbette med den ny
ya AR5-rappporten har ny
ya
utsläp
ppsscenarier utvecklats, vilka
v
benämn
ns RCP (Reppresentative
Concentration Patthway). RCP
P baseras på antagande
a
om
m förändring
gar i socioomisk utveckkling, teknolo
ogi, energifö
örbrukning saamt markanv
vändning.
ekono
RCP är scenarier över hur väx
xthuseffekten
n kommer attt förstärkas i framtiden
på gru
und av männniskans utsläp
pp av växthu
usgaser. Den förstärkta
växth
huseffekten bbenämns strålningsdrivnin
ng och uttryccks som Wattt per
kvadrratmeter (W//m2). De fyraa olika RCP-scenarierna nnamnges efteer respektivee
nivå av
a strålningssdrivning som
m uppnås till år 2100 jäm
mfört med förrindustriella
förhålllanden (år 11750). Dessa utsläppsscen
narios utgör grunden för den nya
generrationens klim
matmodellbeeräkningar. På
P SMHI:s heemsida finnss mer
inform
mation om R
RCP, se länk nedan:
http:///www.smhi.sse/klimatdata/framtidenss-klimat/vaglledningklimaatscenarier/vaad-ar-rcp-1.8
80271
RCP innehåller ettt scenario so
om innebär reelativt liten kklimatpåverk
kan
(RCP
P2,6), där utslläppen av vääxthusgaser kulminerar
k
ddet närmaste årtiondet förr
att sed
dan falla nerr mot noll fraamemot sluteet på seklet. D
Det finns tvåå
stabiliseringsscennarier (RCP4,5 och RCP6
6,0) samt ett sscenarie med
d mycket
höga växthusgasuutsläpp (RCP
P8,5). För de två sistnämnnda har
stråln
ningsdrivninggen inte nått sin kulmen år
å 2100. Undder 2000-taleet förväntas
den globala
g
tempeeraturökning
gen sannoliktt överstiga 1,,5 °C jämförtt med
förind
dustriella förrhållanden fö
ör samtliga sccenarier utom
m RCP2,6. Det
D är
sanno
olikt att tempperaturökning
gen blir störrre än 2 °C i öövriga scenarrier.
Samtiidigt är det oosannolikt attt den blir större än 4 °C uutom i RCP8
8,5 där det
bedöm
ms vara ungeefär lika sann
nolikt som ossannolikt meed en ännu sttörre
tempeeraturökningg (Naturvårdssverket och SMHI,
S
2013)).
Uppm
mätt globa
al havsnivå
åhöjning
IPCC
C konstaterar i WG I-rapp
porten att för perioden 19901-2010 steg
g den
globaala havsnivånn med 19 cm
m. Den genom
msnittliga öknningen hos den
d årliga
havsn
nivåhöjningeen var 2,0 mm
m/år för åren 1971-2010. För perioden 19932010 var den 3,2 m
mm/år, hastiigheten har alltså
a
ökat de senaste deceennierna.
De fräämsta källornna till den up
ppmätta glob
bala havsnivååhöjningen har
h varit
termisk expansionn (temperaturrutvidgning hos havsvatttnet) samt sm
mältande
CC för 75 % av den obseerverade
glaciäärer. De svarrar enligt IPC
havsn
nivåstigningeen sedan 197
70-talets början. Bidragenn från inlandsisarna på
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Grönlland och Anttarktis är hitttills små, men ökar. Ökadde grundvatttenuttag har
ocksåå bidragit till den globala havsnivåhöjjningen.
Aktueell informatioon om havsn
nivåhöjningen finns på Un
University of Colorado´s
hemsiida för CU S
Sea Level Reesearch Group, http://seaalevel.colorad
do.edu/.
Här reedovisas de ssenaste satelllitmätningarna, uppdaterring sker ca varannan
v
månad (figur 3). V
Variationernaa i havsnivå jämförs
j
medd basåret 199
96 som har
satts som
s
noll i tiddsserien. Diaagrammet vissar att det gloobala medelv
värdet för
havsn
nivån har ökaat med ca 6,5
5 cm sedan 1996.

Figur 3. Satellitmätniingar av förändringar i havets medelvattennivvå (∆MSL) samm
manställda av
Univerrsity of Coloraddo, Sea Level Research Group för perioden 11993-2014, där 1996 utgör
basår. De olika färgerrna visar mätserrier från olika satelliter, blå kuurva utgör ett 60-dagars
6
löpand
de medelvärde. En linjär trendllinje har anpassats till dataserieen, som är renssad från
säsonggsvariationer. K
Källa: http://sealeevel.colorado.edu/

Olika
a modellerr för att be
eräkna fram
mtida havssnivåhöjnin
ng
Det fiinns idag i huuvudsak två olika beräkn
ningsmodelleer för att göraa prognoser
över framtida
f
havvsnivåhöjning
g. Den veten
nskapligt messt etablerade metoden
utgörs av fysikaliiska processbaserade modeller, som
m bygger på matematiska
m
beräk
kningar som kkräver myck
ket indata. Ny
ya s.k. semi--empiriska modeller,
m
som främst
f
utgår ifrån den staatistiska korreelationen meellan historiska data för
uppm
mätta havsnivvåer och obseerverad medeeltemperatur,, har ofta gettt högre
maxv
värden för deen framtida havsnivåhöjn
h
ingen. För attt förstå vari
skilln
naderna beståår görs en kort genomgån
ng av hur IPC
CC har reson
nerat i den
nya AR5-rapporte
A
en, samt vilk
ka ställningstaaganden mann har gjort i sin
s
bedöm
mning.
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Fysik
kaliska proccessbaserad
de prognossmodeller
I AR5
5 konstaterarr IPCC att ettt av de störstta framstegenn sedan föreg
gående
AR4--rapport från 2007 är att de
d fysikaliska
a processbasserade klimatmodellerna
har uttvecklats, ochh numera äv
ven integrerarr s.k dynami ska processeer hos
inland
dsisarna. Dynnamiska processer innefaattar isflödesshastighet, kaalvning av
isberg
g samt förflyyttning av inllandsisens s.k
k. grundninggslinje. Dettaa har varit en
av de stora osäkerrhetsfaktorerrna hos tidigaare modellbeeräkningar fö
ör stigande
nivåer. Förstååelsen för hu
ur det varmarre havsvattneet påverkar
havsn
avsmäältningen avv marina glacciärer har ock
kså ökat. Utvvecklingen haar medfört
att pro
ognoserna nuu anses säkraare för period
den fram till 2100, särskiilt för
inland
dsisen på Gröönland. Fortfarande råder betydande osäkerheter kring
inland
dsisen på Anntarktis, främ
mst på flera hu
undra års sikkt.
Ett viiktigt argumeent för att de processbaseerade modelleerna nu bedö
öms ha hög
tillförrlitlighet är aatt resultaten från modellk
körningarna nu visar god
d
övereensstämmelsee med den up
ppmätta havssnivåhöjninggen fram till idag.
i
Det
brukaar uttryckas ssom att ”havssnivåbudgeteen går ihop”,, alltså att mo
odellerna nu
lyckaas beräkna biddraget från de
d olika källo
orna till havssnivåhöjningen så att det
i stortt sett överenssstämmer meed den verkliiga uppmättaa höjningen av
a
havsn
nivån.
Semi-empiriska prognosmodeller
På gru
und av de tiddigare osäkerrheterna hos de processbaaserade mod
dellerna har
altern
nativa modelller utvecklatts inom klimaatvetenskapeen, främst sem
miempirriska modelleer. De semi-empiriska modellerna
m
är huvudsaklig
gen
statisttiska, och beeskriver inte de
d fysikalisk
ka orsakssam
mbanden till
havsn
nivåhöjningeen. De första modellberäk
kningarna puublicerades i
vetenskapliga tidsskrifter kring
g 2007, för en
n introduktioon se t.ex. Raahmstorf
(2007
7 och 2010). Resultaten har
h fått stor uppmärksamh
u
het eftersom de ofta
generrerat högre niivåer på berääknad havsniivåhöjning tiill år 2100 jäämfört med
de etaablerade fysiikaliska mod
dellerna. Sam
mtidigt har sprridningen i resultaten
r
från olika
o
modellkkörningar oft
fta varit stor. Det har därfför under flerra år rått
myck
ket delade meeningar om hur
h tillförlitliga de semi-eempiriska mo
odellerna är
bland
d klimatforskkarna. IPCC har
h därför up
ppmärksamm
mat denna frååga särskilt, i
WG I-rapporten
I
fö
förs en noggrrann diskussiion om dessaa modellers osäkerheter
o
(Churrch et al 20133, sid 1182-1
1186). Kritik
ken mot de seemi-empirisk
ka
modeellerna bestårr i korthet av
v:






att de utgåår från förhåållandet mellaan uppmätt llufttemperatu
ur
(alternativvt strålningsd
drivning, se ovan om RC
CP) och havsn
nivåhöjning
under en rrelativt kort tidsperiod (k
kalibreringspperiod)
de byggerr på att detta förhållande ska vara oföörändrat i fram
mtiden trots
pågåendee klimatförän
ndring som t.eex. kan föränndra havens förmåga att
me
lagra värm
de byggerr på data från
n ett ganska glest
g
nätverkk av havsnivååpeglar,
med ojäm
mn spridning i världen hisstoriskt sett
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de tar intee hänsyn till att glaciärerss massbalanss förändras i takt med
pågåendee klimatförän
ndring, vilkett kan leda tilll såväl över- som
underskatttning av glaciärernas bid
drag till havssnivåhöjningeen i
framtidenn.

IPCC:s bedömniing
IPCC
C gör i sin WG
G I-rapport den
d samlade bedömningeen att de sem
mi-empiriska
modeellerna i nulägget bedöms som
s
alltför osäkra
o
för attt kunna liggaa till grund
för kv
vantitativa prrognoser om den framtida havsnivåhööjningen. Dee fysikaliska
proceessmodellernna bedöms vaara de mest trrovärdiga förr att bedömaa framtida
havsn
nivåhöjning, och det skerr också en ko
ontinuerlig uttveckling av dessa
modeeller som förvväntas ge ökad tillförlitlig
ghet. Det är vvärt att noterra att bland
författtarna till kappitel 13 om ”Sea
”
Level Change”
C
så inngår flera av de mest
framträdande forsskarna som publicerat
p
artiklar baseradde på semi-em
mpiriska
modeeller.
IPCC
C:s prognosser för hav
vsnivåhöjningen till 21100
IPCC
C gör i AR5-rrapporten bed
dömningen att
a den globaala havsnivån
n kommer
att stiiga mer jämffört med den föregående AR4-rapport
A
ten. Det bero
or främst på
att mo
odellerna harr utvecklats avseende
a
en bättre förstååelse av de faaktorer som
påverrkar havsnivåån, bättre öveerensstämmeelse mellan pprocessbaseraade
modeeller och obseervationer, och inkluderaande av landiisarnas dynam
miska
förändringar. I AR
R5 görs en bedömning av
v hur stora biidragen är från de olika
källorrna till havsnnivåhöjningeen, liksom en
n gradering avv de statistiska
sanno
olikheterna ooch konfidenssgrad, se ovaan för mer innformation om
m detta.
IPCC
C:s bedömninng av den glo
obala havsniv
våhöjningen innefattar fö
öljande
bidrag
g till ökningeen (Church et
e al 2013):








Termisk eexpansion av
v havsvattnett
Smältandde glaciärer
Grönlandds inlandsis: förändrad
f
maassbalans (neegativ = min
nskad
isvolym)
Grönlandds inlandsis: dynamiska
d
fö
örändringar ((isflödeshasttighet,
kalvning m
m.m.)
Antarktis inlandsis: fö
örändrad masssbalans (svaagt positiv = något ökad
isvolym)
Antarktis inlandsis: dy
ynamiska förrändringar (iisflödeshastig
ghet,
kalvning m
m.m.)
Tillförsel av lagrat vatten, främst ökade
ö
uttag aav grundvattten

Progn
noserna utgörrs av en sam
mmanvägning
g av många oolika modellb
beräkningar
för årr 2100. Den ttermiska exp
pansionen av havsvattnet beräknas ståå för det
störstta bidraget (330-55 %) följjt av avsmälttning från glaaciärer (15-3
35 %).
Bidraagen från de ttvå inlandsissarna förvänttas blir relativvt små fram till år 2100,
där deet är främst G
Grönlands in
nlandsis som beräknas biddra till
havsn
nivåhöjningeen. För Antarrktis råder rättt stor osäkerrhet, men en ökad
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lufttem
mperatur förrväntas leda till
t ökad ned
derbörd i form
m av snö, vilket leder till
att inllandsisens voolym ökar. En
E glaciärs massbalans
m
ärr enkelt uttry
yckt
skilln
naden mellann det årliga tillskottet av snö
s och den åårliga förlustten genom
avsmäältning. En ppositiv massb
balans innebäär att isvolym
men ökar.
IPCC
C gör följandee bedömning
g av stigande havsnivåer ttill år 2100, redovisat
för dee fyra olika R
RCP-scenarieerna, där med
delvärdet förr den globalaa havsnivån
period
den 1986-20005 jämförs med
m medelväärdet för periioden 2081-2
2100. För
RCP8
8,5 har man ääven beräknaat havsnivåhöjningen speecifikt för år 2100:

RCP
P-scenario

Genomsniittlig global havsnivåhöj ning för perrioden
2081–2100
0 jämfört med perioden
n 1986–2005
5

RCP
P2,6

0,26
6 - 0,55 meter

RCP
P4,5

0,32
2 - 0,63 meter

RCP
P6,0

0,33 - 0,63 meter

RCP
P8,5

0,45
5 - 0,82 meter

För RCP8,5
R
är öknningen till år 2100
2
sannolik
kt 0,52 - 0,98 meter.
Den årliga havsnivvåhöjningen un
nder 2081–2100 beräknas vvara 8 till 16 mm
m per år
för RCP8,5.
R

Figurr 4 visar dettaa grafiskt, däär det sannoliika intervalleet för RCP2,6 (blått) och
RCP8
8,5 (rött) visaas som skugg
gning runt deen genomsnitittliga utveck
klingskurvan
för haavsnivåhöjninngen. Staplaarna till höger visar det saannolika inteervallet för
medelvärdet undeer perioden 2081-2100
2
fö
ör de fyra RC
CP-scenariern
na, där den
ontella linjenn utgör mediaanen.
horiso
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a den globala genomsnittliga
g
havsnivån fram till år 2100
Figur 4. IPCC:s berääknade höjning av
(m) me
ed perioden 19986-2005 som referens.
r
Beräkn
ningarna är gjorrda med processbaserade
modelller med två olikka antaganden om
o den framtid
da effekten av ut
utsläpp av växthusgaser (RCP
2,6 resspektive RCP 8,,5). Den beräkn
nade sannolika (> 66 %) spridnningen är marke
erad som ett
skuggat område. Till hhöger visas sannolik spridning för perioden 22081-2100 för alla
a RCPscenarier där heldrageen linje avser medianvärdet.
m
Källa:
K
SMHI 201 4.

IPCC
C gör bedömnningen att en
ndast en omfaattande kollaaps av de marrina delarna
hos Antarktis
A
inlaandsis, särskiilt på den Väästantarktiskaa halvön, sku
ulle kunna
orsak
ka en global hhavsnivåhöjn
ning som öveerstiger den ssannolika niv
vån som
redov
visas ovan i ffigur 3. Det är
ä svårt att beedöma hur sttort bidrag deetta skulle
medfö
öra, men IPC
CC anser att det är troligt att det handdlar om ”högst ett par
decim
meter extra haavsnivåhöjniing”.
IPCC
C:s bedömn
ning av hav
vsnivåhöjn
ningen efte
er 2100
IPCC
C konstaterar att kunskapeen om hur mycket havsniivån förväntaas stiga efterr
år 210
00 är ytterst bbegränsad. Det
D råder docck full enigheet inom vetenskapen om
att deen globala haavsnivån kom
mmer att fortssätta stiga unnder flera hundra år,
oavseett om växthuusgasutsläppen minskar drastiskt
d
redaan under dettta sekel.
Orsak
ken till detta är att halten av främst ko
oldioxid i atm
mosfären red
dan är så
hög, och
o att omsäättningstiden för koldioxid är så lång, att klimatefffekterna
komm
mer att vara bbestående un
nder lång tid framöver.
RPC--scenarierna är endast deffinierade att gälla fram tiill 2100, men
n
förlän
ngningar har gjorts till år 2300. Enligt IPCC kan ddock inte
sanno
olikhetsberäkkningar görass för perioden efter 2100 . Den störstaa
osäkeerheten gällerr hur myckett massbalanssen för Antarrktis inlandsiis förväntas
förändras i ett varrmare klimat och därigenom bidraget till havsnivååhöjningen.
Avgö
örande för huur stor havsniivåhöjningen
n blir är hur m
mycket halteen av
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koldio
oxid kommeer att öka. För år 2300 bed
dömer IPCC
C det mest tro
oligt att
havsn
nivån ökar m
med ca 1-3 meeter.
IPCC
C:s bedömn
ning av hav
vsnivåhöjn
ningens reg
gionala variationer
IPCC
C konstaterar att de region
nala havsnivååförändringaarna kan skiljja sig
påtagligt från det globala med
delvärdet, och
h att det uppvvisar kompleexa
geogrrafiska mönsster. Faktorerr av betydelse är bl.a. dynnamiska proccesser i
haven
n, geologiskaa förändringaar av havsbasssängernas vvolym samt ändrade
ä
gravittationsfält näär inlandsisarrnas massa minskar.
m
Föräändringar i vindar
v
och
lufttry
yck, temperaatur, havsvatttnets salthaltt, havens värm
rmeupptag från
atmossfären, havssströmmar sam
mt tillskott av
v sötvatten fr
från smältand
de
inland
dsisar bidrar också till regionala variaationer. I visssa fall samveerkar de
olika faktorerna, m
medan de i andra
a
fall motverkar varanndra vilket ger
g olika
resulttat. En intres sant studie för
fö Europa pu
ublicerades 22013 av det EUE
finanssierade forskkningsprojek
ktet ”From Ice to High Seeas – Sea-lev
vel rise and
Europ
pean Coastlinnes”, vars resultat utgjord
de underlag fför IPCC:s bedömning.
b
Se län
nk www.ice22sea.eu.
IPCC
C bedömer attt havsnivåhö
öjningen blir högre i tropiiska områden
n jämfört
med det
d globala m
medelvärdet, och lägre i områden
o
på hhöga breddgrrader nära
de sto
ora inlandsisaarna (se figu
ur 5 nedan). Detta
D
beror ppå att avsmälttningen av
inland
dsisarna, som
m leder till en
n minskad massa
m
hos desssa idag istäcckta
kontin
nenter, komm
mer att reduccera jordens gravitationsffält regionaltt och
därmeed minska grravitationenss dragningskrraft på havsvvattnet i polaartrakterna.
Som en
e konsekveens av detta kommer
k
havssnivåerna attt stiga mer näärmare
ekvattorn och i troopikerna. Basserat på 21 olika modellbberäkningar (CMIP5)
(
angerr IPCC att deet kan uppgå till som messt + 30 % i occeanerna på södra
halvk
klotet och utaanför östra Nordamerika,
N
jämfört medd det globalaa
medelvärdet (Chuurch et al 201
13, sid 1194--1196).
I omrråden på hög a breddgradeer belägna näära nuvarandde eller tidigaare
inland
dsisar och gllaciärer (t.ex.. Sverige) kaan resultatet bbli en sänkniing av den
relativ
va (upplevdaa) havsnivån, beroende på hur kraftigg landhöjning
gen är (figur
5). IP
PCC anger attt medelvärdeet för modelllberäkningarn
rna visar att det
d kan
uppgåå till så myckket som 50 % lägre relatiiv havsnivåökkning i det Arktiska
A
områd
det och delarr av Antarktiis jämfört meed det globalla medelvärd
det. Man
refereerar bland annnat till en ny
y finsk studiee som visar ppå stor variattion mellan
Finsk
ka viken och Bottenviken
n som främst beror på olikka kraftig lan
ndhöjning
(se needan).
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Figur 5. Procentuell avvikelse för reegional relativ havsnivåförändr
h
ring jämfört me
ed det globala
medelvvärdet för ett aantal modellberäkningar, jämförelsen avser m edelvärdet för perioderna
1986-2
2005 och 2081--2100. Den regionala avvikelse
en är beräknad för utsläppssce
enariet RCP4,5,
men ärr representativ för alla RCP. Blå
B markering viisar områden ddär den relativa havsnivån kan
kommaa att sjunka. Käälla: Church et al
a 2013.

IPCC
C konstaterar i summering
gen av kapitlet om havsni
nivåförändrin
ngar att det
återstår betydandee osäkerheterr när det gälller regionala variationer hos
h
havsn
nivåhöjningeen, liksom beeträffande sto
ormars frekveens och inten
nsitet vilket
påverrkar de extrem
ma havsnivååerna lokalt. Här
H finns ettt stort forsknings- och
utvecklingsbehovv de komman
nde åren.

Euro
opeiska studier över
ö
reg
gional ha
avsnivåh
höjning
I dettaa avsnitt pressenteras resu
ultat från någ
gra nyligen ggenomförda studier
s
av
förvän
ntad havsnivvåhöjning i Norra
N
Europaa, närmare beestämt för
Nederrländerna, Fiinland och Norge
N
samt fö
ör Östersjöreegionen som helhet.
Någraa liknande sttudier från Sv
verige finns inte i nuläget
et, åtminstonee inte
publiccerade. Samm
manställning
gen gör inte anspråk
a
på attt vara heltäcckande, det
kan fiinnas andra sstudier som författaren
f
saaknar känneddom om. Refferaten utgårr
från publicerade
p
vvetenskapligaa rapporter och
o artiklar, ppreliminära
forskn
ningsresultatt som inte är publicerade utan endast refererats i media
m
ingår
är att regelbu
inte. Ambitionen
A
undet uppdattera sammannställningen då
d nya
resulttat publiceratts som är särrskilt relevan
nta för svenskka förhålland
den.
Chan
nges in the
e past, present and future sea llevel on th
he coast off
Norw
way. NERSC
SC Special Report
R
89, 2012.
Förfa
attare: Jan E
Even Öie Nilssen, Helge Drange, Kristiin Richter, Eystein
E
Janseen och Atle N
Nesje.
I en projektrappor
p
rt framtagen 2012 på upp
pdrag av stadden Bergen i Norge har
en forrskargrupp vvid Nansen Environmenta
E
al and Remotte Sensing Center
C
och
UNI Research
R
vidd Bjerknes Centre for Climate Researrch studerat
havsn
nivåförändrinngar längs deen norska kusten. Trender
er i nuvarande
havsn
nivåhöjning aanalyseras, liiksom de ensskilda faktore
rer som påverrkar de
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region
nala variationnerna för den
n norska kussten. Man kon
onstaterade attt de tre
faktorrerna lufttrycck, vattentem
mperatur och salthalt förkklarade upp till 85 % av
dagen
ns variation hhos det årligaa medelvärdeet för havsniv
ivån i olika norska
n
städerr. Varmare vvatten expand
derar och höjjer vattennivvån, medan saaltare vatten
tvärto
om komprim
meras och därm
med sänker havsnivån.
h
I rapp
porten görs een prognos fö
ör samtliga kommuner
k
länngs den norsska kusten
avseeende relativ hhavsnivåhöjn
ning om 100 år, alltså meed landhöjnin
ngen
borträäknad. Man uutgår från ny
yligen publicerade forsknningsartiklar för att
bestäm
mma de olikka bidragen tiill framtida havsnivåhöjn
h
ning. Eftersom
m
landh
höjningen harr stor variatio
on i Norge sk
kiljer sig resuultaten åt ganska
myck
ket för olika oorter. Som jäämförelse är landhöjningeen i Stockholm 52
cm/10
00 år, vilket är mer än för de flesta no
orska städer. Landhöjning
gen i Oslo
är 49 cm/100 år, vvilket alltså jämförbart med
m Stockholm
lm. Resultateen från
beräk
kningarna vissar att den relativa havsniivån i Oslo oom 100 år bedöms vara i
interv
vallet -10 till +50 cm jäm
mfört med idaag (68 % sannnolikhet). Med
M 95 %
sanno
olikhet bedöm
ms den vara - 20 till + 70
0 cm jämfört med idag.
Climate Chang
ge scenario
os for the 21st
2 Centurry – A Neth
herlands
KNMI´14 Scie
ientific Rep
port, 2014.
perspective. KN
Redakktörer: Bart van den Hurrk, Peter Sieg
gmund & Albbert Klein Ta
ank.
Rapporten är fram
mtagen 2014 av KNMI, The
T Royal Neetherlands Meterological
M
l
Institu
ute, och är enn uppdaterin
ng av en tidig
gare bedömniing från 2006,
KNM
MI´06. Den byygger på de senaste
s
veten
nskapliga rönnen kring
klimaatförändringaarna som fasttslagits av IP
PCC 2013 i W
WG1-rapportten. Man
utgår från IPCC´ss fyra olika utsläppsscena
u
arios (RCP) ooch anpassarr resultat
från olika
o
globalaa klimatmodeeller (CMIP5
5) genom neddskalning tilll en regional
klimaatmodell. KN
NMI användeer s.k. ensem
mbleteknik som
om innefattar många
olika modellberäkkningar.
MI har tagit frram olika sceenarios för deen förväntadde klimatföräändringen i
KNM
Nederrländerna förr åren 2030, 2050 och 20
085, bl.a. medd avseende på
p förändrad
medeltemperatur, nederbörd och
o vindförhåållanden. Maan betonar attt det är
viktig
gt att kombinnera resultat från
f
olika kliimatmodeller
er för att fång
ga upp den
stora spridningen i modellresu
ultat.
MI:s modellbeeräkningar fö
ör absolut haavsnivåhöjninng redovisas för det
KNM
globaala medelvärddet, för Nord
döstra Atlanten samt för N
Nordsjön. Metoden
M
man
använ
nt är fysikalissk-processbaaserad (se ov
van). Man har
ar gjort beräk
kningar för
två ollika klimatsccenarier: ett kallat
k
”Low” som innebär
är en ökning av
a den
globaala medeltem
mperaturen med
m +1°C till 2050 och +11,5°C till 208
85 samt ett
scenaario ”High” m
motsvarande +2,0°C (205
50) och +3,5°°C (2085). För
F år 2100
ger ”L
Low” +1,6°C
C och ”High”” +4,0°C i ök
kad medeltem
mperatur.
I berääkningarna föör havsnivåh
höjningen harr KNMI gjorrt en värderin
ng av de
olika källornas biddrag till den stigande hav
vsnivån. En rregional anpaassning har
gjortss till förändriingar i jorden
ns gravitation
nsfält till följjd av smältan
nde
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glaciäärer och inlanndsisar (se ovan). Detta påverkar
p
hurr mycket hav
vsnivån
stigerr regionalt, o ch särskilt näärheten till Grönlands
G
inllandsis komm
mer att
påverrka Nordsjönn markant. Biidraget från smältvattnet
s
från Grönlan
nd kommer
vara betydligt
b
minndre jämfört med det glob
bala medelväärdet, p.g.a. den
minsk
kande gravitaationseffekteen på havsvattnet från Grrönland, mindre än 20 %
enligtt KNMI. Därremot komm
mer bidraget från
f Antarktiis, enligt sam
mma princip,
vara högre
h
jämförrt med det globala medelv
värdet (ca 1110-120 %). Man
M
bedöm
mer även att bidraget från
n havets temperaturutviddgning samt förändringar
f
i havssströmmar m
m.m. blir störrre i Nordsjön
n jämfört meed globalt.
I berääkningarna hhar KNMI vaalt att utgå ifrrån ett betydlligt större bid
drag från
Antarrktis till den m
maximala haavsnivåhöjningen (pga. ddynamiska prrocesser hos
inland
dsisen) jämffört med IPC
CC, pga de ossäkerheter soom konstaterats för
Antarrktis. KNMI::s klimatscen
nario ”High" ger en sannoolik havsnivååhöjning i
Nordssjön till år 20050 på 20-40
0 cm och 45--80 cm till årr 2085. För år
å 2100
angess den maximaala havsnivååhöjningen till 100 cm (955 % sannolik
khet). Det
bör tilläggas att N
Nederländerna inte har någon landhöjnning som mildrar
effektten av ett stiggande hav, tiill skillnad frrån Sverige.
Glob
bal sea leve
el rise scen
narios adapted for th
he Finnish coast.

Jourrnal of Marrine System
ms, 2014.
Förfa
attare: Milla M. Johansso
on, Hilkka Peellikka, Kimm
mo K. Kahma. & Kimmoo
Roustteenoja.
Denna studie är ut
utförd av en grupp
g
forskarre vid Finnissh Meteorolo
ogical
Institu
ute, FMI ochh publicerad 2014 i Journ
nal of Marinee Systems. IP
PCC WG1
refereerar i kapitlett om ”Sea Leevel Change”” till denna aartikel, som ett
e intressant
exempel på beräkkning av regio
onala variationer hos fram
mtida havsniivåhöjning.
Efterssom den är inntressant äveen ur ett sven
nskt perspekttiv beskrivs metod
m
och
resulttat lite mer ddetaljerat.
FMI har
h tagit fram
m scenarios för
f den regionala havsnivvåhöjningen längs den
finskaa kusten till åår 2100, genom att komb
binera olika pprognoser förr den
globaala havsnivåhhöjningen, laandhöjningen
n samt förvänntad vindpåv
verkan på
havsn
nivån i Österssjön. Som uttgångspunkt för beräkninngarna utgår FMI från ettt
antal publicerade artiklar och rapporter som
m gör uppskkattningar av global
havsn
nivåhöjning ttill år 2100. Där
D ingår IPC
CC:s föregåeende rapport AR4 samt
såväl fysikaliska-pprocessbaserrade modellb
beräkningar ssom semi-em
mpiriska
modeellberäkningaar. Man inklu
uderar även en
e beräkningg av Pfeffer et
e al (2008)
där man
m gjort en uuppskattning
g av hur extreemt stora biddrag från inlaandsisar och
glaciäärer kan ge een teoretisk havsnivåhöjn
h
ing på max 2 meter (det anges dock
i artik
keln att 0,8 m
meter är mestt troligt). De tio olika moodellberäknin
ngarna gavs
olika vikt, där IPC
CC:s bedömn
ning fick hög
gst vikt.
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FMI analyserar
a
deen årliga variationen hos havsnivån fö
för 13 olika städer längs
den fiinska kusten,, där de flestta tidsserierna omfattar m
minst 80-90 år.
å Man
konsttaterar att skiillnaderna i relativ
r
(uppleevd) havsnivååhöjning är stor,
s
p.g.a.
att lan
ndhöjningen i Finland vaarierar mellan
n 4,1 och 9,99 mm per år (högst
(
i
Bottenviken). Dett är också sto
ora årliga varriationer berooende på olik
ka
meteo
orologiska faaktorer, där främst
f
västlig
ga vindar påvverkar vatten
nnivån i
Österrsjön. Enligt F
FMI:s analys orsakade vindeffekten eett genomsniittligt påslag
på havsnivån medd 20-24 cm för
fö den finskaa kusten för pperioden 196
61-2000.
b
att ddet har myckeet stor betydeelse för den fframtida hav
vsnivån i
FMI betonar
Finlan
nd om bidragget till den globala havsn
nivåhöjningenn främst kom
mmer från
havsv
vattnets tempperaturutvidg
gning eller om
m det är avsm
mältning av glaciärer
g
och in
nlandsisar soom domineraar. De flesta modellberäkn
m
ningar visar att
avsmäältningen avv den Grönlän
ndska inlandsisen medförr en lägre
havsn
nivåhöjning i Östersjön jäämfört med det
d globala m
medelvärdet, beroende
på förrändringar i jjordens grav
vitationsfält, se
s ovan. Detttta har FMI taagit med i
sina beräkningar
b
fför havsnivåh
höjningen tilll 2100 för fiinska kusten,, där år 2000
utgör startår.
mala havsniv
våhöjningen llängs den fin
nska kusten i
Resulltaten visar aatt den maxim
genom
msnitt beräknnas bli 29 % lägre jämfört med det gllobala maxvärdet.
Skilln
naderna är stoora mellan olika
o
finska städer, där dee nordligaste städerna i
Bottenviken t.o.m
m. beräknas få en havsnivåsänkning tilill år 2100 p.g.a. den
pågåeende landhöjnningen (med
delvärdet för modellberäkkningen). Spannet
mellaan minimi- occh maximiniivå är dock sttor, eftersom
m man inklud
derade semi-empirriska modellbberäkningar som ofta gerr mycket storr spridning. För
F
Helsin
ngfors beräkknas medelväärdet för den relativa havvsnivåökning
gen (med
landh
höjningen borrträknad) tilll år 2100 vara +30 cm. Sppridningen är
ä dock stor,
från -15 cm till +889 cm (95 % sannolikhet).
Såsom
m framgår ovvan (sid 7) gö
ör IPCC i deen nya AR5-rrapporten bedömningen
att dee semi-empiriiska modelleerna är alltförr osäkra för aatt i nuläget kunna ligga
till grrund för kvanntitativa prog
gnoser om deen framtida hhavsnivåhöjn
ningen. Den
finskaa studien pubblicerades innan AR5 varr klar, vilket är en förklarring till att
de sem
mi-empiriskaa prognosressultaten fått stor
s påverkann på resultateen. Det
medfö
ör dock att F
FMI:s bedöm
mningar i abso
oluta tal kan antas ligga i överkant
för vaad som är en sannolik hav
vsnivåhöjnin
ng. Däremot är den relatiiva
skilln
naden mellann beräknad haavsnivåhöjning i Östersjöön och globaalt av stort
intressse. I takt meed att avsmälltningen av de
d stora inlanndsisarna förv
väntas öka
komm
mer denna eff
ffekt i form av
a lägre havsnivåhöjning längs den Fiinska kusten
att förrstärkas. Man
an betonar av
vslutningsvis att det är vikktigt att följaa den
intern
nationella forrskningen occh vid behov uppdatera dee lokala berääkningarna
för Fiinland.
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Evalu
uation of tthe sea lev
vel research for the p
project Nya
a Slussen.

Gran
nskning avv Projekt Nyya Slussen,, 2015.
Förfa
attare: Hilkkaa Pellikka occh Kimmo Kahma,
K
Finniish Meteorollogical
Institu
ute (FMI)
Stock
kholms stad ddriver projek
ktet Nya Slusssen, som innnebär att den
n nuvarande
Slussen ska rivas och en ny an
nläggning by
yggas upp påå platsen. Vid
d högvatten
är risk
ken för överssvämningar runt
r
Mälaren
n stor med nuuvarande
slussaanläggning. E
En av de vik
ktigaste åtgärderna är därfför att öka
avbörrdningskapacciteten från Mälaren.
M
Hella Slussenproojektet har vaarit omstritt,
varförr den nya poolitiska majorriteten i Stocckholms kom
mmunfullmäk
ktige 2014
besluttade att en exxtern expertg
granskning skulle genom
mföras av helaa projektet.
En säärskild granskkningsgrupp tillsattes förr bedömning av de olika underlagen.
u
Ett av
v de underlagg som gransk
kades var SM
MHI:s bedöm
mning av stigaande
havsn
nivå till år 21100. Ansvarig
ga för utvärd
deringen blevv Finnish
Meteo
orological Innstitute (FMII), författare: Hilkka Pelliikka och Kim
mmo
Kahm
ma. De ingickk även i forsk
kargruppen vid
v FMI som
m genomfördee den ovan
refereerade studienn om förväntaad havsnivåh
höjning längss den finska kusten.
Gransskningsgrupppens rapport presenteradees den 2 febrruari 2015.
FMI utgick
u
i sin ggranskning av
v SMHI:s beedömning fråån den ovan refererade
r
studieen för finska kusten, och anpassade beräkningarnaa för de lokaala
förhålllandena i Sttockholm avsseende landh
höjningen. FM
MI anger ock
kså att man
uppdaaterat sina beeräkningar med
m IPCC:s senaste bedöm
mningar över global
havsn
nivåhöjning ((AR5), i övriigt verkar maan utgå från samma undeerlag som i
studieen från 2014 , där alltså fllera semi-em
mpiriska modeellberäkning
gar ingår.
Detta kan diskuterras eftersom IPCC så tyd
dligt gjort beddömningen att
a de inte
anses tillförlitligaa i nuläget.
f
i ssin gransknin
ng att det är viktigt att seeparera frågan om
FMI framhåller
framtida översväm
mningsriskerr i två delar: dels
d förändriingar i havets
medelvattennivå ooch dels föräändringar i ko
ortvariga havvsnivåvariatiioner.
Kortv
variga havsniivåvariationeer orsakas av
v olika meteoorologiska faaktorer,
främsst vindriktninng och vindsttyrka samt lu
ufttryck. Enliigt FMI kan
klimaatförändringaarna medföraa långsiktiga förändringarr av den korttvariga
havsn
nivåvariationnen, t.ex i forrm av mer ex
xtrema högvaattenstånd.
FMI:ss slutsats av granskningeen är att SMH
HI:s bedömniing om en maximal
m
globa
al havsnivåhööjning med en
e meter för perioden
p
19990-2100 är riimlig. Den
övereensstämmer vväl med IPCC
C:s slutsats i AR5-rapporrten. När dett gäller den
region
nala avvikellsen från det globala med
delvärdet görr FMI bedöm
mningen att
havsn
nivåhöjningeen vid den fin
nska och sven
nska kusten sannolikt bliir ca 80 %
av det globala meedelvärdet, främst
fr
p.g.a. förändringarr i jordens
gravittationsfält näär inlandsisarrnas volym minskar
m
(se oovan).
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Enligt FMI:s berääkningsmodeell gör man bedömningenn att det mestt sannolika
är att den regionalla havsnivåh
höjningen i Stockholm förr perioden 1990-2100
blir caa +70 cm (figgur 6). Med landhöjningen borträknaad motsvarar det en
relativ havsnivåhööjning på +15 cm. FMI bedömer
b
att dden maximalla
havsn
nivåhöjningeen uppgår tilll +125 cm, viilket således är något hög
gre än
SMHI:s bedömninng (+100 cm
m).

Figur 6. Jämförelse aav bedömningarr av havsnivåhöjjning till år 21000 gjorda av SMHI och FMI.
Relativv havsnivåhöjninng (Net effect, best
b estimate FMI), grön heldrragen linje, utgö
ör summan av
regionaal havsnivåhöjn ing (blå heldraggen) minus landhöjningen (rödd). Blå streckad linje visar
FMI:s övre
ö
gräns (Uppper limit) angiveen med 95 % saannolikhet. Förr mer detaljer om
o FMI:s
metod hänvisas till Jo hansson et al 2014.

En säärskild osäkerrhetsfaktor är
ä enligt FMII förändringaar i vindriktn
ning, där
vissa klimatmodelller förutspårr mer västlig
ga vindar som
m medför att mer
havsv
vatten strömm
mar in i Östeersjön från Atlanten. FMII anger ett ex
xtra påslag
på havsnivån i Össtersjön på caa 6-7 cm som
m en tänkbar nivå.
d gäller föräändringar ho
os den kortva
ariga havsnivvåvariationen
n så
När det
hänviisar FMI till egna analyseer för den fin
nska kusten ssom visar en ökande
trend för årligt hav
avsnivåmaxim
mum för de senaste
s
hundr
dra åren. FMII skriver att
de förrväntar sig enn liknande trrend för den svenska kustten. Man fram
mhåller att
detta utgör en störrre översväm
mningsrisk jämfört med dden stigande havsnivån.
h
FMI visar
v
att havssnivåmaximu
um har ökat de senaste 300 åren längs den finska
kusten
n, och rekom
mmenderar attt detta utred
ds även för deen svenska kusten.
k
När granskningsra
g
apporten för Slussen pressenterades gaavs bl.a. SMHI
möjlig
ghet att kom
mmentera inneehållet. SMH
HI framfördee då att:
”SMH
HI:s bedömnningar av korrttidsvariatio
onerna i havssnivåer bygg
ger för
Projeekt Slussen påå en 300-årss serie och ettt stort antal vetenskaplig
ga underlag,
inklussive IPCC AR
R5. De veten
nskapliga und
derlagen visaar att det förr
närva
arande inte fi
finns någon fog
f för att säg
ga att vindkllimatet förvä
ärrar risken
för hö
öga korttidsnnivåer för Sto
ockholm i fra
amtiden. I exp
xpertgruppen
ns rapport
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visas ett diagram fför finska ku
usten avseend
de observeraade extremvä
ärden från
1900 till 2009. Deetta är inte helt
h relevant för
f Stockholm
m eftersom extrema
e
vatten
nnivåer i Finnland inträffa
ar vid andra vindriktninggar än de som
m är kritiska
för Sttockholm i deetta avseendee. Om det ärr av intresse kkan SMHI ta
a fram
motsvvarande diaggram för Stocckholms stad
d. Sammantagget bedöms det
d dock intee
påverrka de avväggningar som är
ä gjorda ino
om Projekt SSlussen” (Intternt PM
framtaget av Slusssenprojektet).
SMHI har utveckllat dessa reso
onemang, däär man framhhåller att det finns
svensska data medd hög kvalitett från 1880-talet, jämfört med den kortare finska
tidsseerien som FM
MI utgår från
n. Den svensk
ka dataserienn visar att perrioden från
1880 till ca 1920 iinnehåller många
m
extrem
mvärden för hhavsvattenståånd, medan
period
den 1920-19970 hade förh
hållandevis få
f extremvärdden. Efter 19
970
noteraades många vvattenståndsrekord längss hela Sverige
ges kust, inte minst från
2000--talet. Detta bbenämns dek
kadisk variattion, alltså vaariationer som
m har en
tidssk
kala på tio årr, snarare än veckor
v
eller dagar, men ssom inte helller är en
trend.. Att utgå ifråån perioden från 1970 tilll idag skullee vara represeentativt för
just den
d perioden,, men inte eg
gentligen vara mer repressentativt för ett
e framtida
klimaat än hela perrioden, enligt SMHI:s bedömningar ((Personlig
komm
munikation m
med Signild Nerheim,
N
SM
MHI).
Seco
ond Assess ment of Cllimate Cha
ange for th
he Baltic Ba
asin

Regiional Clima
ate Studiess – The BAC
ACC II Autho
hor team,
Interrnational B
Baltic Earth
h Secretariiat.
Ordfö
öranden: Hanns von Storcch och Anderrs Omstedt
I maj 2015 publiccerades en my
ycket omfatttande genom
mgång av kun
nskapsläget
avseeende klimatföörändringar och
o dess effeekter för Östeersjöregionen
n av
organ
nisationen BA
ACC II (Seccond BALTE
EX Assessmeent of Climatte Change
for th
he Baltic Sea Basin). Det är en uppdattering av denn första rappo
orten från
BACC
C som publiccerades 2008
8. I den veten
nskapliga styyrgruppen för BACC II
har deet för svenskk del ingått reepresentanterr från SMHI,, Göteborgs universitet
och Lunds
L
universsitet. I rappo
orten konstateeras inledninngsvis att kun
nskapsläget
har fö
örbättrats avssevärt sedan 2008 och attt många nya aspekter av
klimaatförändringaarna har presenterats i den
n vetenskaplliga litteraturren de
senaste åren.
Beträffande stigannde havsnivååer gör BACC II dels en ggenomgång av
obserrverade föränndringar av havsnivån
h
i Östersjön
Ö
de ssenaste 200 åren,
å
dels enn
bedöm
mning av stiggande havsniivå fram till år 2100. Man
an skiljer då på
p global,
lokal och relativ hhavsnivåhöjn
ning. Relativ havsnivåhöjjning är den upplevda
förändringen korrrigerat för lan
ndhöjningen. Landhöjninngen är en prrocess som
pågårr under tusenntals år, varfö
ör man enligtt BACC II kaan betrakta den
d som
linjär för tidsskaloor som omfatttar några årh
hundranden. Landhöjningen varierar
kraftigt inom Östeersjöregionen
n, i Bottenviken är den m
maximalt 10 mm/år
m
medan delar av Söödra Östersjö
öns kust har en landsänknning på ca 1 mm/år.
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BACC
C II konstateerar att havsn
nivån varieraar beroende ppå årstid och att denna
säson
ngsamplitud hhar ökat mellan år 1800 och
o 2000. Vaattennivån ärr högre på
vinterrn och lägre ppå våren. Deet är också sttora variationner regionalt inom
Österrsjöområdet, vilket förstärks av kortvaariga väderhäändelser som
m kan orsakaa
extrem
ma vattenivååer, till exem
mpel västliga stormar som
m transporteraar in mer
vatten
n i Östersjönn och därmed
d höjer vatten
nnivån.
Ovanstående natuurliga variatio
oner medför att det är svåårare att berääkna
medelvärdet för dden genomsnittliga årliga ökningen i Ö
Östersjöns haavsnivå
jämfö
ört med det gglobala medeelvärdet, där valet av tidspperiod kan påverka
p
resulttatet rätt myccket (se komm
mentar ovan
n från SMHI angående määtserien för
Stock
kholm). Den s.k. dekadisk
ka variationeen hos Österssjöns havsniv
vå beror
enligtt BACC II trroligen på en kombination
n av atmosfäärscirkulation
nen samt
variattioner i nederrbörd och haavsströmmar. BACC II skkriver att dett i nuläget
inte kan
k fastslås oom havsnivån
n i Östersjön ökar i samm
ma takt som den
d globala
havsn
nivån (3,2 mm
m/år), men att
a eventuell avvikelse
a
trooligen inte ärr så stor. Det
finns olika beräknningar som ger
g motstridig
ga resultat, saamma tidsserie kan
enligtt författarna uuppvisa bådee förekomst och frånvaroo av en signiffikant
acceleererande havvsnivåökning
g, beroende på
p beräkninggsmetod (BACC II 2015,
sid 16
69).
BACC
C II-rapporteen gör en bed
dömning av hur
h mycket hhavsnivån kaan förväntas
stiga till år 2100. M
Metodiken för
f analysen liknar de proognoser som nyligen
tagits fram för Neederländerna (se ovan). BACC
B
II gör en genomgåång av olika
vetenskapliga artiiklar som berräknar det individuella biidraget från alla
a olika
källorr till den stiggande globalaa havsnivån. Man utgår ddärefter från två olika
klimaatscenarier: eett ”mid-rang
ge” (A1B-sceenariet) och eett ”high-end
d”. För midrangee-scenariet beeräknar man att den globala havsnivååhöjningen årr 2100 blir
0,70 +/+ 0,3 meterr och för high
h-end blir deet maximalt 11,10 meter (ffrämst pga
ökat bidrag
b
från A
Antarktis).
Däreffter kombineerar man desssa beräkningar med regioonala avvikellser till följd
av bl.a förändringgar i jordens gravitationsffält (se ovan)). Påverkan från
f
avsmäältningen avv den grönlän
ndska inlandssisen blir då eendast marginell i
Österrsjön, jämförtt med det glo
obala medelv
värdet. Påverrkan från An
ntarktis
avsmäältning blir ddäremot någo
ot högre. Enlligt BACC III blir
havsn
nivåhöjningeen i Östersjön
n sannolikt ca 80 % av deet globala medelvärdet
m
för ”m
mid-range”-sscenariot. Maan betonar attt prognosernna över regio
onal
havsn
nivåhöjning bblir osäkrare jämfört med
d prognoser fför den globaala.
BACC
C II:s analysser resulterarr i specifika kartor
k
för Öst
stersjön som visar den
förvän
ntade havsniivåhöjningen
n till 2100 förr de två klim
matscenariern
na. Kartorna
visar den regionalla variationen
n för hela Össtersjöområddet, både som
m absolut
och reelativ havsniivåhöjning. För
F Stockholms del så geer ”mid-rang
ge”-scenariet
knapp
pt någon relaativ havsnivååhöjning alls,, medan ”higgh-end”-scen
nariet visar
en rellativ havsnivvåhöjning på ca 0,5 meterr (figur 7).
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Figur 7. Uppskattad maximal relativv havsnivåhöjnin
ng (m) i Österssjön för år 2090
0-2099 jämfört
med pe
erioden 1990-1 999 (högra bild
den). Den övre
e vänstra bildenn visar den abso
oluta
havsnivvåhöjningen (m)), den undre väänstra bilden vissar landhöjningeen (m). Av figuren framgår attt
den relativa havsnivåhhöjningen i Stocckholm förväntaas bli maximalt ca 0,5 meter till år 2100.
Källa: BACC
B
II 2015.

SMH
HI:s uppd
datering
g av det klimatve
etenskap
pliga
kunskapsläg
get 2014
4
SMHI fick 2013 i uppdrag av regeringen att
a i samråd m
med Naturvåårdsverket
och Statens
S
energgimyndighet utarbeta
u
underlag om dett klimatveten
nskapliga
kunsk
kapsläget infför kontrollsttation 2015 för
f de klimat-- och energip
politiska
målen
n (SMHI, 20 14).
Arbettet utfördes uunder 2014 och
o bygger till stor del påå de sammanställningar
av kliimatvetenskaapen som gettts ut av IPCC i den femtte utvärderingsrapporten
(AR5). Materialett har uppdateerats med en del andra stuudier från dee senaste
åren. I tillägg till dden studerad
de litteraturen
n bygger en ddel av rapporten på nya
region
nala klimatsccenarier fram
mtagna vid Rossby
R
Centree vid SMHI:s
forskn
ningsavdelniing.
I rapp
porten ges enn uppdaterad beskrivning av förväntadde klimatförändringar
och dess
d konsekveenser för Sveerige. Detaljerade regionnala klimatscenarier för
Sverig
ge har tagits fram av Rosssby Centre som
s visar sim
mulerade förrändringar
av årssmedeltempeeratur och årssnederbörd. När
N det gälleer den stigan
nde
havsn
nivån skriverr SMHI att frramtida regio
onala förändrringar påverk
kas inte bara
av den globala hav
avsnivåhöjnin
ngen utan en rad andra faaktorer spelarr också in.
”Då in
nte heller vinndklimatet än
ndras signifikant enligt dde regionala
scenaarierna…betyyder det att förhållandena
fö
a för Sverigees del speglarr
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havsn
nivåhöjningeen i Nordsjön
n (vilken följer den globaala) korrigeraad för lokal
landh
höjning” (SM
MHI, 2014).
Beträffande forskn
kningsläget om
m stigande havsnivåer
h
göör SMHI bed
dömningen
att dee största osäkkerheterna om
m den framtida havsnivåhhöjningen gääller
period
den efter år 22100. IPCC:s bedömning
g om en havssnivåhöjning till år 2300
med 1-3
1 meter förr RCP8,5 kan
n visa sig vara i underkannt enligt SMHI som
skriveer att: ”De nyya observatio
onerna av isaavsmältning inte bara på Grönland
men även
ä
på Antaarktis (Helm et al., 2014 och William
ms et al., 2014
4) indikerar
att deessa höjningaar kan möjlig
gen bli högre än vad som diskuteras i AR5”
(SMH
HI, 2014). M
Man lyfter särsskilt fram attt avsmältninggen av inland
dsisen på
Västaantarktis går snabbare än vad man vissste vid tidenn för AR5.
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