
Mi
Mi
 
Fle
Bo
10
Te
ma
ww

 

ljöförvaltningen
ljöanalysenheten

eminggatan 4 
ox 8136 
4 20 Stockholm 
lefon 08-508 28 

agnus.sannebro@
ww.stockholm.se 

 

n 
n 

184 
@stockholm.se 
 

M
M
 
 
M
T

 

 

PM 
IPC
om

 
Sam
FN:s 
IPCC
kortfa
havsn
mode
havsn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltn
Miljöanalysen

Magnus Sann
Tel: 508 28 1

om stig
CC:s sen

 region

mmanfat
klimatpanel 

C´s Fifth Asse
attat redogör
nivåhöjninge
eller samt att 
nivåhöjninge

Den pågå
globala ha
Den geno
3,2 mm/å
De främst
temperatu
svarar för
talets börj
De fysika
föregåend
verkligt u
tillförlitlig
IPCC:s be
utsläppssc
IPCC:s be
en trolig ö
2100.  
Endast en
halvön sk
IPCC är d
havsnivåh
Till år 230
1-3 meter

ningen 
nheten 

nebro 
84 

gande h
aste be

nala var

ttning 
IPCC har pu

essment Synt
ra för IPCC:s
en, förklara sk

redogöra för
en. De viktiga

ående klimatf
avsnivån har

omsnittliga ök
år för periode
ta källorna ti
urutvidgning
r 75 % av den
jan. 

aliska proces
de IPCC-rapp
uppmätta hav
ghet att beräk
edömning av
cenariet RCP
edömning ut
övre gräns på

n omfattande
kulle kunna o
det troligt att
höjning”. 
00 bedömer 
r. 

havsniv
edömni
riatione

ublicerat sin 
thesis Report
s senaste bed
killnader me
r olika studie
aste slutsatse

förändringen
r ökat med ca
kningen hos 

en 1993-2010
ill havsnivåh

g hos havsvat
n observerad

sbaserade kl
port, och kan

vsnivånhöjnin
kna framtida

v den globala
P8,5 ger en h
tgör ett stöd f
å ungefär en 

 kollaps av i
orsaka en hög
t det då hand

IPCC det me

Klimatan

våer ba
ng, med

er  

slutrapport C
t (AR5). Syft

dömningar  av
ellan olika typ
er av de  regi
erna om kuns

n har enligt IP
a 19 cm för p
den årliga h

0.  
höjningen har
ttnet samt sm
de havsnivåh

imatmodelle
n nu i stort se
ngen, vilket i
a havsnivåhöj
a havsnivån å
havsnivåhöjn
för SMHI:s t
meter globa

nlandsisen p
gre global ha
lar om ”högs

est troligt att

npassnings

serat p
d fördju

Climate Chan
tet med detta
v den framtid
per av beräk
ionala variati
skapsläget 20

PCC medför
perioden 190

havsnivåhöjn

r varit 
mältande glac
höjningen sed

erna har förbä
ett korrekt be
innebär att m

öjning har ök
år 2100 för d

ning med 52-
tidigare bedö
al havsnivåhö

på den Västan
avsnivåhöjnin
st ett par dec

t havsnivån ö

s-PM 1/2015
Sida 1 (22)
2015-08-25

på 
upning 

nge 2014 – 
a PM är att 
da globala 

knings-
ionerna hos 
015 är: 

rt att den 
01-2010. 
ingen var 

ciärer, vilket 
dan 1970-

ättrats sedan
eräkna den 
modellernas 
kat. 
det högsta 
-98 cm.  
ömning om 
öjning till år 

ntarktiska 
ng, enligt 

cimeter extra 

ökar med ca 

5
)
5

n 



 

 
 

 

 

 

Inle
Det p
de me
konse
primä
komp
progn
redog
skilln
från o
havsn
relativ

Det fi
senas
Det rå
börjat
havsn
den å
havsn
mätst

I en k
konst

”Fråg
omdis
mång
vid up
på Gr
ändra
gravit
lands
mest 
storm
 

De region
globala m
havsnivåö
lägre jäm
Beräkning
BACC II-
blir cirka
i jordens g

dning 
ågår idag en
est uppmärks
ekvenser det 
ärt på en stig
plexa. Det bli
noser över ha
göra för de se
nader mellan 
olika studier 
nivåhöjninge
v havsnivåhö

inns idag lån
te 20 åren ha
åder ingen tv
t stiga pga kl
nivån har öka
rliga havsniv

nivån längs S
tationer. Hav

kunskapssam
taterar denne

gan om den fr
skuterad. De

ga faktorer. D
ppvärmning)
rönland och A
ade salthaltsf
tationsfält nä
änkningsförh
intressanta s

mar också my

nala havsnivå
medelvärdet,
ökningen i A

mfört med det
gar gjorda av
-projektet vis
80 % av det
gravitationsf

n global klim
sammade eff
kommer att 
ande medelt
ir särskilt ko
avsnivån i fra
enaste bedöm
olika typer a
kring de förv

en. Det är vik
öjning, där d

nga mätserier
ar kompletter
vekan om att
limatförändr
at. Om jorden
våhöjningen 
Sveriges kust
vsnivån har st

mmanställning
e att:  

framtida utve
en globala up
De viktigaste 
) samt bidrag
Antarktis. M
förhållanden,
är de stora is
hållanden. E
så betyder än
ycket” (Bergs

åförändringa
enligt IPCC 

Arktis och del
globala med

v såväl Finni
sar att havsn
 globala me

fält när inlan

atförändring
fekterna är st
medföra. De
emperatur på
mplicerat nä
amtiden. Syf

mningarna frå
av beräkning
väntade regio
ktigt att beton
den senare på

r av havsnivå
rats av satell
t det globala 
ringar, och at
ns medeltem
att accelerer

ter perioden 
tigit med ca 

g från 2012 a

ecklingen av 
ppvärmninge

är den termi
g från smälta

Men det finns 
, ändringar i 
arna smälter
ftersom de m

ndrad frekven
ström, 2012)

 

Klimatan

arna kan skilj
kan den rela
lar av Antark
delvärdet. 
ish Meterolog
ivåhöjningen
delvärdet, fr
dsisarnas vo

 som ger en 
tigande havsn
en stigande h
å jorden, men
är man ska gö
ftet med detta
ån FN:s klim

gsmodeller sa
onala variatio
na skillnaden
åverkas av lan

ån från värld
litmätningar 
medelvärdet
tt takten hos 

mperatur forts
ra. Figur 1 ne
1886-2014, b
20 cm sedan

av Sten Berg

havets nivåe
ns effekter p
iska expansio

ande glaciärer
stora lokala 
det lokala vi
och landhöj

mest extrema
ns, intensitet 
.  

npassninsg

ja sig påtagli
ativa (upplev
ktis vara upp

gical Institut
n i Östersjön
rämst p.g.a. f
olym minskar

lång rad effe
nivåer och d

havsnivån glo
n sambanden
öra regionala
a PM är att k

matpanel IPC
amt att redov
onerna hos d

n mellan abso
ndhöjningen

dens hamnstä
med hög nog

t för  havsniv
den årliga hö

sätter att öka
edan visar de
baserat på da

n mätperiode

gström på SM

er är svårbed
på havets niv
onen (havets

er och de stor
skillnader so

indklimatet, 
nings- och 

a vattennivåe
och riktning

g-PM 1/2015
Sida 2 (22)

igt från det 
vda) 
p till 50% 

te som 
n sannolikt 
förändringar 
r. 

ekter. En av 
de 
obalt beror 
n är mycket 
a och lokala 
kortfattat 
C, förklara 

visa resultat 
den globala 
olut och 

n.  

äder, som de 
ggrannhet. 
vån har 
öjningen av 
kommer 

en stigande 
ata från 14 
ns början. 

MHI 

dömd och 
vå beror av 
s utvidgning 
ra landisarna
om beror på 
ändrade 

erna oftast är 
g hos 

5
)

a 



 

 
 

 

Länk 

http://
hundr

Bergs
veten
bygge
säkerh
därför
veten

 

Figur 
den sv
utgör r
 

SMH
På up
Regio
en be
till år 
bedöm
för hu
1990-
för St
2100,
2). Ef
kurva
”relat
den u

till SMHI-ra

/www.smhi.s
raarsperspek

ström framhå
skapliga arti
er på olika fö
het och även
r av stort intr
skapliga läge

 1. Havsvattens
enska kusten p
referensår. Den

HI:s bedö
ppdrag av Län
onal klimatsa
dömning av 
2100, basera

mningar av n
ur mycket ha
-2100 räknat
tockholm som
, med en ökn
ftersom landh
a över nettoef
tiv havsnivåh
upplevda höjn

apporten: 

se/publikatio
ktiv-kunskaps

åller att det in
iklar om hav
örutsättninga
n använder fo
resse att ta d
et som görs r

ståndets föränd
erioden 1886-2
n svarta kurvan

ömning 
änsstyrelsen i
ammanställn
den troliga m
at på en geno

nationella my
avsytan kan k
t som ett glob
m visar den t
ningstakt med
höjningen är
ffekten i Sto
höjning” i de
ningen av ha

oner/framtide
ssammanstal

nte är enkelt
snivåhöjning

ar och författ
ormuleringar
del av IPCC:s
regelbundet,

ring i centimete
2014. Diagramm
 visar ett utjäm

av stiga
i Stockholms
ing för länet 
maximala hö
omgång av in
yndigheter. S
komma att st
balt medelvä
teoretiska utv
d 30 cm till å
r konstant (5,
ckholm kons

en vetenskap
avsnivån sett 

Klimatan

ens-havsniva
llning-2012-1

att jämföra r
gen, eftersom
arna uttrycke
r som inte är 
s samlade be
ungefär vart

er, medelvärde 
met är korriger

mnat förlopp. Kä

nde hav
s län tog SMH
(SMHI, 201

öjningen av d
nternationell

SMHI kom fr
tiga är ungefä
ärde. SMHI t
vecklingen a
år 2050 och 1
,2 mm/år i St
strueras. Det
liga litteratur
från land.  

npassninsg

aer-i-ett-
1.27867 

resultaten i o
m beräkninga
er sig med ol
jämförbara. 

edömning av 
t sjätte år.  

e för 14 mätstat
rat för landhöjn
älla: www.smhi.

vsnivå til
HI år 2010 f

10). I rapport
den globala h
l forskning o

fram till att en
fär en meter f
tog fram en b
av havsnivåh
100 cm år 21
tockholm), k
tta brukar ben
ren, och som

g-PM 1/2015
Sida 3 (22)

olika 
arna ofta 
lika grad av 
Det är 
det 

 
tioner längs 
ingen, 1886 
.se  

l 2100 
fram en 
ten gjordes 
havsnivån 
och 
n övre gräns 
för perioden 
bedömning 
höjningen till
100 (figur 
kunde en 
nämnas 

m alltså är 

5
)

 



 

 
 

 

Figur 
landhö
30 cm 
drygt +
 

IPCC
(AR
FN:s 
Chang
public
Asses

http://
 
Denn
som p
 

 
 

 

Natur
”Sam

http://
Natur

SMH
presen
och u
klima
medv

 2. Den globala 
öjning med 5,2 m
 år 2050 och 10
+40 cm år 2100

C:s sena
5) 
klimatpanel 
ge 2014” sam
cerades den s
ssment Synth

/www.ipcc.c

a syntesrapp
publicerades 

Climate C
Climate C
(WG II) 
Climate C

rvårdsverket 
mmanfattning

/www.naturv
rvardsverket/

I samordnar 
nterades i sep

utvärdering av
atförändringa
verkat i grans

a havsnivåhöjnin
mm/år har anta
00 cm år 2100. 
0 (SMHI, 2010).

ste rapp

IPCC lämna
mt en s.k. ”S
slutliga versi
hesis Report”

ch/report/ar5/

port baseras p
under åren 2

Change 2013
Change 2014

Change 2014

har tagit fram
g för beslutsfa

vardsverket.s
/Publikatione

det svenska 
eptember 201
v det naturve
arna. Ett stor
skningen och

ngen, landhöjnin
agits och en höj
 Under dessa a
. 

port om k

ade i novemb
ummary for 
ionen av ”Cl
” (AR5), se l

/syr/ 

på de tre arbe
2013-2014:

 - Physical S
4 - Impacts, A

4 - Mitigation

m en svensk
fattare”, se lä

se/Om-
er/ISBN/650

deltagandet 
13 i Stockhol
etenskapliga 
rt antal av vär
h framtagand

Klimatan

ngen och nettoh
ning av det glob
ntaganden är ne

klimatfö

ber 2014 sin 
Policymaker

limate Chang
länk: 

etsgruppsrap

Science Basis
Adaptation, a

n of Climate 

översättning
nk: 

00/978-91-62

i IPCC. Rap
lm utgör en f
kunskapsläg

rldens ledand
det av rapport

npassninsg

höjning av Salts
bala medelvatte
ettoeffekten +/

örändring

slutrapport ”
rs”. Den 18 m
ge 2014 – IP

pporter (WG-

s (WG I) 
and Vulnerab

Change (WG

g av WG I 

20-6592-8/  

pporten från W
fullständig g
get om 
de klimatfor

rten. Den utg

g-PM 1/2015
Sida 4 (22)

sjöns nivå. En 
enståndet med 
/-0 år 2050 och

garna 

”Climate 
mars 2015 
CC´s Fifth 

-reports) 

bility  

G III) 

WG I som 
enomgång 

skare har 
ör därmed 

5
)

 

h 



 

 
 

 

den m
havsn
samm
termin
konfi
(Natu

Nya 

Inom 
utsläp
Conc
ekono
RCP 
på gru
växth
kvadr
nivå a
förhål
gener
inform

http://
klima
 

RCP 
(RCP
att sed
stabil
höga 
stråln
den g
förind
sanno
Samti
bedöm
tempe

Uppm

IPCC
globa
havsn
2010 
De frä
termi
glaciä
havsn

mest aktuella 
nivåhöjninge
manfattningen
nologi som I
densgrad, ev

urvårdsverket

utsläppssc

ramen för  I
ppsscenarier 
entration Pat
omisk utveck
är scenarier 
und av männ

huseffekten b
ratmeter (W/
av strålnings
llanden (år 1
rationens klim
mation om R

/www.smhi.s
atscenarier/va

innehåller et
P2,6), där utsl
dan falla ner
iseringsscen
växthusgasu

ningsdrivning
globala tempe
dustriella för
olikt att temp
idigt är det o
ms vara unge
eraturökning

mätt globa

C konstaterar 
ala havsnivån
nivåhöjninge
var den 3,2 m
ämsta källorn
sk expansion
ärer.  De svar
nivåstigninge

genomgång
en, inklusive 
n av WG I fi
IPCC använd
vidensgrad oc
t och SMHI,

cenarier - R

IPCC:s arbet
utvecklats, v
thway). RCP
kling, teknolo
över hur väx

niskans utsläp
benämns strå
/m2). De fyra
sdrivning som
1750). Dessa 
matmodellbe

RCP, se länk 

se/klimatdat
ad-ar-rcp-1.8

tt scenario so
läppen av vä

r mot noll fra
narier (RCP4
utsläpp (RCP
gen inte nått 
eraturökning
rhållanden fö
peraturökning
osannolikt att
efär lika sann
g (Naturvårds

al havsnivå

i WG I-rapp
n med 19 cm
en var 2,0 mm
mm/år, hasti
na till den up
n (temperatur
rar enligt IPC
en sedan 197

en av forskn
dess regiona

inns också en
der för sina b
ch grad av ve
, 2013, sid 48

RCP 

te med den ny
vilka benämn
P baseras på a
ogi, energifö

xthuseffekten
pp av växthu
lningsdrivnin

a olika RCP-
m uppnås till

utsläppsscen
eräkningar. P
nedan: 

a/framtidens
80271  

om innebär re
äxthusgaser k
amemot slute
,5 och RCP6

P8,5). För de 
sin kulmen å

gen sannolikt
ör samtliga sc
gen blir störr
t den blir stö
nolikt som os
sverket och S

åhöjning 

porten att för 
m. Den genom
m/år för åren
igheten har a
ppmätta glob
rutvidgning 
CC för 75 %

70-talets börj

Klimatan

ningsläget om
ala effekter. I
n förklaringsn
bedömningar
etenskaplig ö
8).  

ya AR5-rapp
ns RCP (Rep
antagande om

örbrukning sa
n kommer att
usgaser. Den 
ng och uttryc
scenarierna n
år 2100 jäm

narios utgör 
På SMHI:s he

s-klimat/vagl

elativt liten k
kulminerar d
et på seklet. D
6,0) samt ett s
två sistnämn

år 2100. Und
t överstiga 1,
cenarier utom
re än 2 °C i ö
rre än 4 °C u
sannolikt me
SMHI, 2013)

perioden 19
msnittliga ökn

1971-2010. 
alltså ökat de 
bala havsnivå
hos havsvatt
 av den obse
an. Bidragen

npassninsg

m den globala
I den svensk
nyckel över 
r av sannolik
överensstämm

porten har ny
presentative 
m förändring
amt markanv
t förstärkas i
förstärkta 

cks som Wat
namnges efte

mfört med för
grunden för 
emsida finns

ledning-

klimatpåverk
det närmaste 
Det finns två
scenarie med
nda har 
der 2000-tale
,5 °C jämfört
m RCP2,6. D
övriga scenar
utom i RCP8
ed en ännu st
). 

901-2010 steg
ningen hos d
 För periode
 senaste dece
åhöjningen h
tnet) samt sm
erverade 
n från inland

g-PM 1/2015
Sida 5 (22)

a 
a 
den 

khet, 
melse 

ya 

gar i socio-
vändning. 
 framtiden 

tt per 
er respektive
rindustriella 
den nya 

s mer 

kan 
årtiondet för

å 
d mycket 

et förväntas 
t med 

Det är 
rier. 

8,5 där det 
törre 

g den 
den årliga 
n 1993-
ennierna. 
har varit 
mältande 

sisarna på 

5
)

e 

r 



 

 
 

 

Grönl
också

Aktue
hemsi
Här re
måna
satts s
havsn

 

 
Figur 
Univer
basår. 
löpand
säsong

Olika

Det fi
över f
utgör
beräk
som f
uppm
maxv
skilln
nya A
bedöm

land och Ant
å bidragit till 

ell informatio
ida för CU S
edovisas de s
d (figur 3). V
som noll i tid
nivån har öka

 3. Satellitmätni
rsity of Colorad
De olika färger

de medelvärde. 
gsvariationer. K

a modeller

inns idag i hu
framtida hav
s av fysikali

kningar som k
främst utgår 

mätta havsniv
värden för de
naderna bestå
AR5-rapporte
mning.  

tarktis är hitt
den globala 

on om havsn
Sea Level Re
senaste satel
Variationerna
dsserien. Dia
at med ca 6,5

ingar av föränd
do, Sea Level R
rna visar mätser
 En linjär trendl

Källa: http://seale

r för att be

uvudsak två 
vsnivåhöjning
iska process
kräver myck
ifrån den sta

våer och obse
en framtida h
år görs en ko
en, samt vilk

tills små, me
havsnivåhöj

nivåhöjninge
esearch Grou
llitmätningar
a i havsnivå j
agrammet vis
5 cm sedan 1

ringar i havets 
esearch Group
rier från olika s
linje har anpass
evel.colorado.e

eräkna fram

olika beräkn
g. Den veten
baserade m

ket indata. Ny
atistiska korre
erverad mede
havsnivåhöjn

rt genomgån
ka ställningsta

Klimatan

n ökar. Ökad
jningen. 

n finns på Un
p,  http://sea
na, uppdater
jämförs med
sar att det glo
996. 

medelvattenniv
 för perioden 1
atelliter, blå ku
ats till dataserie
du/ 

mtida havs

ningsmodelle
nskapligt mes
odeller, som
ya s.k. semi-
elationen me
eltemperatur,
ingen. För at

ng av hur IPC
aganden man

npassninsg

de grundvatt

University of 
alevel.colorad
ring sker ca v
d basåret 199
obala medelv

vå (∆MSL) samm
1993-2014, där 
urva utgör ett 6
en, som är rens

snivåhöjnin

er för att göra
st etablerade 

m bygger på m
-empiriska m
ellan historis
, har ofta get
tt förstå vari 
CC har reson
n har gjort i s

g-PM 1/2015
Sida 6 (22)

tenuttag har 

Colorado´s 
do.edu/.  
varannan 
96 som har 
värdet för 

 

manställda av 
 1996 utgör 

60-dagars 
sad från 

ng 

a prognoser 
metoden 

matematiska 
modeller, 
ka data för 
tt högre 

nerat i den 
sin 

5
)

 



 

 
 

 

Fysik

I AR5
AR4-
har ut
inland
isberg
av de 
havsn
avsmä
att pro
inland
inland

Ett vi
tillför
övere
bruka
lycka
i stort
havsn

Semi

På gru
altern
empir
statist
havsn
veten
(2007
gener
de eta
från o
myck
bland
WG I
(Chur
mode
 

 

 

 

kaliska proc

5 konstaterar
-rapport från 
tvecklats, och
dsisarna. Dyn
g samt förfly
stora osäker

nivåer. Förstå
ältningen av 
ognoserna nu
dsisen på Grö
dsisen på An

iktigt argume
rlitlighet är a
ensstämmelse
ar uttryckas s
as beräkna bid
t sett överens
nivån.  

-empiriska 

und av de tid
nativa modell
riska modelle
tiska, och be
nivåhöjninge
skapliga tids

7 och 2010). 
rerat högre ni
ablerade fysi
olika modellk
ket delade me
d klimatforsk
I-rapporten fö
rch et al 2013
ellerna består

att de utgå
(alternativ
under en r
de bygger
pågående 
lagra värm
de bygger
med ojäm

cessbaserad

r IPCC att ett
2007 är att d
h numera äv
namiska pro

yttning av inl
rhetsfaktorer
åelsen för hu

v marina glac
u anses säkra
önland. Fort

ntarktis, främ

ent för att de
att resultaten 
e med den up
som att ”havs
draget från d
sstämmer me

prognosm

digare osäker
ler utvecklat
er. De semi-

eskriver inte d
en. De första 
skrifter kring
Resultaten h
ivåer på berä
ikaliska mod
körningar oft
eningar om h
karna. IPCC h
förs en noggr
3, sid 1182-1
r i korthet av

år från förhå
vt strålningsd
relativt kort 
r på att detta 

e klimatförän
me 
r på data från

mn spridning 

de prognos

t av de störst
de fysikaliska

ven integrerar
cesser innefa
landsisens s.k
rna hos tidiga
ur det varmar
ciärer har ock
are för period
farande råde

mst på flera hu

 processbase
från modellk

ppmätta havs
snivåbudgete
de olika källo
ed den verkli

odeller 

rheterna hos 
ts inom klima
empiriska m
de fysikalisk
modellberäk

g 2007, för en
har fått stor u
äknad havsni

dellerna. Sam
fta varit stor. 
hur tillförlitli
har därför up
rann diskussi
1186). Kritik

v:  

ållandet mella
drivning, se 
tidsperiod (k
förhållande 

ndring som t.e

n ett ganska g
i världen his

Klimatan

smodeller 

ta framstegen
a processbas
r s.k dynami
attar isflödes
k. grundning
are modellbe
re havsvattne
kså ökat. Utv
den fram till 
r betydande 
undra års sik

erade modelle
körningarna 
snivåhöjning
en går ihop”,
orna till havs
iga uppmätta

de processba
atvetenskape

modellerna är 
ka orsakssam
kningarna pu
n introduktio
uppmärksamh
ivåhöjning ti

mtidigt har spr
Det har därf
ga de semi-e

ppmärksamm
ion om dessa
ken mot de se

an uppmätt l
ovan om RC

kalibreringsp
ska vara ofö
ex. kan förän

glest nätverk
storiskt sett 

npassninsg

n sedan föreg
serade klima
ska processe

shastighet, ka
gslinje. Detta
eräkningar fö
et påverkar 
vecklingen ha

2100, särski
osäkerheter 

kt.  

erna nu bedö
nu visar god

gen fram till i
, alltså att mo
snivåhöjning
a höjningen a

aserade mod
en, främst sem
huvudsaklig

mbanden till 
ublicerades i 
on se t.ex. Ra
het eftersom
ill år 2100 jä
ridningen i r

för under fler
empiriska mo

mat denna frå
a modellers o
emi-empirisk

lufttemperatu
CP) och havsn
period) 
örändrat i fram
ndra havens 

k av havsnivå

g-PM 1/2015
Sida 7 (22)

gående 
tmodellerna

er hos 
alvning av 

a har varit en 
ör stigande 

ar medfört 
ilt för 
kring 

öms ha hög 
d 
idag. Det 
odellerna nu
en så att det 
av 

dellerna har 
mi-

gen 

ahmstorf 
de ofta 

ämfört med 
resultaten 
ra år rått 
odellerna är 
åga särskilt, i
osäkerheter 
ka 

ur 
nivåhöjning 

mtiden trots 
förmåga att 

åpeglar, 

5
)

 

i 



 

 
 

 

 

IPCC

IPCC
mode
för kv
proce
havsn
mode
förfat
framt
mode

IPCC

IPCC
att sti
att mo
påver
mode
förän
källor
sanno

IPCC
bidrag
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Progn
för år
störst
Bidra
där de
havsn

de tar inte
pågående 
underskat
framtiden

:s bedömni

C gör i sin WG
ellerna i nuläg
vantitativa pr
essmodellern
nivåhöjning, 
eller som förv
ttarna till kap
rädande fors

eller. 

C:s prognos

C gör i AR5-r
iga mer jämf
odellerna har
rkar havsnivå
eller och obse
dringar. I AR
rna till havsn
olikheterna o

C:s bedömnin
g till ökninge

Termisk e
Smältand
Grönland
isvolym)
Grönland
kalvning m
Antarktis 
isvolym)
Antarktis 
kalvning m
Tillförsel 

noserna utgör
r 2100. Den t
ta bidraget (3
agen från de t
et är främst G
nivåhöjninge

e hänsyn till 
e klimatförän
ttning av gla
n.  

ing 

G I-rapport d
get bedöms s
rognoser om

na bedöms va
och det sker
väntas ge ök
pitel 13 om ”
skarna som p

ser för hav

rapporten bed
fört med den 
r utvecklats a
ån, bättre öve
ervationer, o
R5 görs en b
nivåhöjninge
och konfidens

ng av den glo
en (Church e

expansion av
de glaciärer 
ds inlandsis: f

ds inlandsis: d
m.m.) 
inlandsis: fö

inlandsis: dy
m.m.) 
av lagrat va

rs av en sam
termiska exp
30-55 %) följ
två inlandsis
Grönlands in
en. För Antar

att glaciärers
ndring, vilket
ciärernas bid

den samlade 
som alltför o
den framtid

ara de mest tr
r också en ko
ad tillförlitlig

”Sea Level C
publicerat art

vsnivåhöjni

dömningen a
föregående A
avseende en 
erensstämme
ch inkludera
edömning av

en, liksom en
sgrad, se ova

obala havsniv
et al 2013):

v havsvattnet

förändrad ma

dynamiska fö

örändrad mas

ynamiska för

tten, främst ö

mmanvägning
pansionen av 
jt av avsmält
sarna förvänt
nlandsis som 
rktis råder rät

Klimatan

s massbalans
t kan leda till
drag till havs

bedömninge
osäkra för att 
a havsnivåhö
rovärdiga för

ontinuerlig ut
ghet. Det är v

Change” så in
iklar baserad

ngen till 21

att den globa
AR4-rapport
bättre förstå

else mellan p
ande av landi
v hur stora bi
n gradering av
an för mer in

våhöjningen 

t 

assbalans (ne

örändringar (

ssbalans (sva

rändringar (i

ökade uttag a

g av många o
havsvattnet 

tning från gla
tas blir relativ
beräknas bid
tt stor osäker

npassninsg

s förändras i 
l såväl över- 
snivåhöjninge

en att de sem
t kunna ligga
öjningen. De
r att bedöma
tveckling av 
värt att noter

ngår flera av 
de på semi-em

100  

ala havsnivån
ten. Det bero

åelse av de fa
processbasera
isarnas dynam
idragen är fr
v de statistis

nformation om

innefattar fö

egativ = min

(isflödeshast

agt positiv = 

isflödeshastig

av grundvatt

olika modellb
beräknas stå
aciärer (15-3
vt små fram 
dra till 
rhet, men en

g-PM 1/2015
Sida 8 (22)

takt med 
som 
en i 

mi-empiriska 
a till grund 
e fysikaliska 
a framtida 

dessa 
ra att bland 
de mest 
mpiriska 

n kommer 
or främst på 
aktorer som 
ade 
miska 
ån de olika 
ka 
m detta.   

öljande 

nskad 

tighet, 

något ökad 

ghet, 

ten 

beräkningar 
å för det 
35 %). 
till år 2100, 

ökad 

5
)



 

 
 

 

lufttem
att inl
skilln
avsmä

IPCC
för de
period
RCP8

 

RCP

RCP

RCP

RCP

RCP
 
För R
Den 
för R

 

Figur
RCP8
för ha
mede
horiso
 

mperatur för
landsisens vo

naden mellan
ältning. En p

C gör följande
e fyra olika R
den 1986-20
8,5 har man ä

P-scenario 

P2,6 

P4,5 

P6,0 

P8,5 

RCP8,5 är ökn
 årliga havsniv
RCP8,5. 

r 4 visar detta
8,5 (rött) visa
avsnivåhöjnin
lvärdet unde
ontella linjen

rväntas leda t
olym ökar. E

n det årliga ti
positiv massb

e bedömning
RCP-scenarie
005 jämförs m
även beräkna

Genomsni
2081–2100

0,26

0,32

0,33

0,45

ningen till år 2
våhöjningen un

a grafiskt, dä
as som skugg
ngen. Stapla

er perioden 2
n utgör media

till ökad ned
En glaciärs m
llskottet av s
balans innebä

g av stigande
erna, där med
med medelvä
at havsnivåh

ittlig global 
0 jämfört m

6 - 0,55 meter

2 - 0,63 meter

 - 0,63 meter

5 - 0,82 meter

2100 sannolik
nder 2081–21

är det sannoli
gning runt de
arna till höge
2081-2100 fö
anen. 

Klimatan

derbörd i form
massbalans är
snö och den å
är att isvolym

 havsnivåer t
delvärdet för
ärdet för peri
öjningen spe

havsnivåhöj
ed perioden

 

 

 

 

kt  0,52 - 0,98 
00 beräknas v

ika intervalle
en genomsnit
r visar det sa

ör de fyra RC

npassninsg

m av snö, vil
r enkelt uttry
årliga förlust
men ökar. 

till år 2100, 
r den globala
ioden 2081-2
ecifikt för år 

ning för per
n 1986–2005

 meter.  
vara 8 till 16 m

et för RCP2,
ittliga utveck
annolika inte
CP-scenariern

g-PM 1/2015
Sida 9 (22)

ket leder till 
yckt 
ten genom 

redovisat 
a havsnivån 
2100. För 
2100:  

rioden  
5 

mm per år 

6 (blått) och 
klingskurvan 
ervallet för 
na, där den 

5
)



 

 
 

 

Figur 
(m) me
modell
2,6 res
skugga
scenar

 
IPCC
hos A
orsak
redov
medfö
decim

IPCC

IPCC
år 210
att de
oavse
Orsak
hög, o
komm

RPC-
förlän
sanno
osäke
förän
Avgö

 4. IPCC:s berä
ed perioden 19
ler med två olik
spektive RCP 8,
t område. Till h
ier där heldrage

C gör bedömn
Antarktis inla
ka en global h
visas ovan i f
öra, men IPC

meter extra ha

C:s bedömn

C konstaterar 
00 är ytterst b

en globala ha
ett om växthu
ken till detta 
och att omsä
mer att vara b

-scenarierna 
ngningar har 
olikhetsberäk
erheten gäller
dras i ett var

örande för hu

äknade höjning a
986-2005 som r
ka antaganden o
,5). Den beräkn
höger visas san
en linje avser m

ningen att en
andsis, särski
havsnivåhöjn
figur 3. Det ä
CC anser att 
avsnivåhöjni

ning av hav

att kunskape
begränsad. D

avsnivån kom
usgasutsläpp
är att halten 

ättningstiden 
bestående un

är endast def
gjorts till år 

kningar göras
r hur mycket
rmare klimat 
ur stor havsni

av den globala g
referens. Beräkn
om den framtid
nade sannolika 
nolik spridning 

medianvärdet. K

ndast en omfa
ilt på den Vä
ning som öve
är svårt att be
det är troligt
ing”. 

vsnivåhöjn

en om hur m
Det råder doc
mmer att forts

en minskar d
av främst ko
för koldioxi

nder lång tid 

finierade att 
2300. Enlig

s för periode
t massbalans
och därigen

ivåhöjningen

Klimatan

genomsnittliga 
ningarna är gjor
da effekten av ut
(> 66 %) spridn
 för perioden 2
Källa: SMHI 201

attande kolla
ästantarktiska
erstiger den s
edöma hur st
att det hand

ningen efte

ycket havsni
ck full enighe
sätta stiga un
drastiskt reda
oldioxid i atm
d är så lång, 
framöver.  

gälla fram ti
t IPCC kan d
n efter 2100

sen för Antar
om bidraget 

n blir är hur m

npassninsg
S

havsnivån fram
rda med proce

utsläpp av växth
ningen är marke
2081-2100 för a
4. 

aps av de mar
a halvön, sku
sannolika niv
tort bidrag de

dlar om ”hög

er 2100  

ivån förvänta
et inom vete
nder flera hu
an under dett
mosfären red
att klimateff

ill 2100, men
dock inte 
. Den största

rktis inlandsi
till havsnivå

mycket halte

g-PM 1/2015
Sida 10 (22)

 till år 2100 
ssbaserade 
usgaser (RCP 
erad som ett 
alla RCP-

rina delarna 
ulle kunna 
vån som 
etta skulle 
st ett par 

as stiga efter
nskapen om 
ndra år, 
ta sekel. 

dan är så 
fekterna 

n 

a 
is förväntas 
åhöjningen. 
en av 

5
)

r 



 

 
 

 

koldio
havsn

IPCC

IPCC
påtag
geogr
haven
gravit
lufttry
atmos
inland
olika 
result
finans
Europ
Se län

IPCC
med d
de sto
inland
kontin
därme
Som e
ekvat
anger
halvk
mede

I omr
inland
relativ
5). IP
uppgå
områd
refere
Finsk
(se ne
 

oxid komme
nivån ökar m

C:s bedömn

C konstaterar 
ligt från det 
rafiska möns
n, geologiska
tationsfält nä
yck, tempera
sfären, havss
dsisar bidrar 
faktorerna, m

tat. En intres
sierade forsk
pean Coastlin
nk www.ice2

C bedömer att
det globala m
ora inlandsisa
dsisarna, som
nenter, komm
ed minska gr
en konsekve
torn och i tro
r IPCC att de
klotet och uta
lvärdet (Chu

råden på hög
dsisar och gl
va (upplevda

PCC anger att
å till så myck
det och delar
erar bland an
ka viken och 
edan). 

er att öka. Fö
med ca 1-3 me

ning av hav

att de region
globala med

ster. Faktorer
a förändringa
är inlandsisar
atur, havsvatt
strömmar sam
också till re

medan de i a
sant studie fö

kningsprojek
nes”, vars re
2sea.eu. 

t havsnivåhö
medelvärdet, 
arna (se figu

m leder till en
mer att reduc
ravitationens

ens av detta k
opikerna. Bas
et kan uppgå 
anför östra N
urch et al 201

a breddgrade
laciärer (t.ex.
a) havsnivån
t medelvärde
ket som 50 %
r av Antarkti

nnat till en ny
Bottenviken

r år 2300 bed
eter. 

vsnivåhöjn

nala havsnivå
delvärdet, och
r av betydels
ar av havsbas
rnas massa m
tnets salthalt
mt tillskott av
gionala varia

andra fall mo
för Europa pu
ktet ”From Ic
sultat utgjord

öjningen blir
och lägre i o

ur 5 nedan). D
n minskad m
cera jordens 
s dragningskr
kommer havs
serat på 21 o
till som mes

Nordamerika,
13, sid 1194-

er belägna nä
. Sverige) ka
, beroende p
et för modell
% lägre relati
is jämfört me
y finsk studie
n som främst 

Klimatan

dömer IPCC

ningens reg

åförändringa
h att det uppv
e är bl.a. dyn
ssängernas v
minskar. Förä
t, havens värm
v sötvatten fr
ationer. I viss
tverkar varan

ublicerades 2
e to High Se
de underlag f

högre i tropi
områden på h
Detta beror p

massa hos des
gravitationsf
raft på havsv
snivåerna att 
lika modellb
st + 30 % i oc

jämfört med
-1196).  

ära nuvarand
an resultatet b
å hur kraftig
lberäkningarn
iv havsnivåök
ed det global
e som visar p
beror på olik

npassninsg
S

C det mest tro

gionala va

arna kan skilj
visar komple
namiska proc
volym samt ä
ändringar i v
rmeupptag fr
från smältand
sa fall samve
ndra vilket g

2013 av det E
eas – Sea-lev
för IPCC:s b

iska områden
höga breddgr
på att avsmält
ssa idag istäc
fält regionalt
vattnet i pola
t stiga mer nä
beräkningar (
ceanerna på 
d det globala

de eller tidiga
bli en sänkni

g landhöjning
rna visar att d
kning i det A
la medelvärd
på stor variat
ka kraftig lan

g-PM 1/2015
Sida 11 (22)

oligt att 

riationer

ja sig 
exa 
cesser i 
ändrade 
vindar och 
ån 
de 
erkar de 
ger olika 
EU-
vel rise and 
bedömning. 

n jämfört 
rader nära 
tningen av 

ckta 
t och 
artrakterna. 
ärmare 
(CMIP5) 
södra 

a 

are 
ing av den 
gen är (figur 
det kan 
Arktiska 
det. Man 
tion mellan 
ndhöjning 

5
)



 

 
 

 

 
Figur 
medelv
1986-2
men är
komma

IPCC
återst
havsn
påver
utvec

Euro
I detta
förvän
Neder
Några
public
kan fi
från p
forskn
inte. A
result

Chan
Norw

Förfa
Janse

I en p
en for
UNI R
havsn
havsn

 5. Procentuell 
värdet för ett a
2005 och 2081-
r representativ 
a att sjunka. Kä

C konstaterar 
år betydande

nivåhöjninge
rkar de extrem
klingsbehov

opeiska 
a avsnitt pres
ntad havsniv
rländerna, Fi
a liknande st
cerade. Samm
innas andra s
publicerade v
ningsresultat
Ambitionen 
tat publicerat

nges in the
way. NERSC

attare: Jan E
en och Atle N

projektrappor
rskargrupp v
Research vid
nivåförändrin
nivåhöjning a

 avvikelse för re
antal modellber
-2100. Den reg
 för alla RCP. B
älla: Church et a

i summering
e osäkerheter
en, liksom be
ma havsnivå

v de komman

studier ö
senteras resu

våhöjning i N
inland och N
tudier från Sv
manställning
studier som f
vetenskapliga
t som inte är 
är att regelbu
ts som är sär

e past, pre
SC Special R

Even Öie Nils
Nesje. 

rt framtagen 
vid Nansen E
d Bjerknes C
ngar längs de
analyseras, li

egional relativ h
äkningar, jämfö
ionala avvikelse

Blå markering vi
al 2013. 

gen av kapitl
r när det gäll

eträffande sto
åerna lokalt. H
nde åren. 

över reg
ultat från någ
Norra Europa
Norge samt fö
verige finns 
gen gör inte a
författaren sa
a rapporter o
publicerade 

undet uppdat
rskilt relevan

sent and f
Report 89, 

sen, Helge D

2012 på upp
Environmenta

entre for Cli
en norska ku
iksom de ens

Klimatan

havsnivåförändr
relsen avser m

en är beräknad 
isar områden d

et om havsni
ler regionala 
ormars frekve
Här finns ett 

gional ha
gra nyligen g
a, närmare be
ör Östersjöre
inte i nuläget
anspråk på at
aknar känned
och artiklar, p

utan endast 
tera samman

nta för svensk

uture sea l
2012. 

range, Kristi

pdrag av stad
al and Remot
mate Resear
sten. Trender
skilda faktore

npassninsg
S

ring jämfört me
edelvärdet för 
för utsläppssce

där den relativa 

nivåförändrin
variationer h

ens och inten
t stort forskn

avsnivåh
genomförda s
estämt för 
egionen som 
et, åtminstone
tt vara heltäc
dom om. Ref
preliminära 
refererats i m

nställningen d
ka förhålland

level on th

in Richter, E

den Bergen i 
te Sensing C

rch studerat 
er i nuvarand
rer som påver

g-PM 1/2015
Sida 12 (22)

ed det globala 
perioderna 

enariet RCP4,5,
 havsnivån kan 

ngar att det 
hos 
nsitet vilket 
ings- och 

höjning 
studier av 

helhet. 
e inte 
ckande, det 
feraten utgår 

media ingår 
då nya 
den. 

he coast of

Eystein 

Norge har 
Center och 

e 
rkar de 

5
)

 

 

r

f 



 

 
 

 

region
faktor
dagen
städer
tvärto

I rapp
avsee
borträ
bestäm
landh
myck
cm/10
är 49 
beräk
interv
sanno

Clim
pers

Redak

Rapp
Institu
KNM
klima
utgår 
från o
klima
olika 

KNM
Neder
mede
viktig
stora 

KNM
globa
använ
två ol
globa
scena
ger ”L

I berä
olika 
gjorts

nala variation
rerna lufttryc
ns variation h
r. Varmare v
om komprim

porten görs e
ende relativ h
äknad. Man u
mma de olik

höjningen har
ket för olika o
00 år, vilket 
cm/100 år, v

kningarna vis
vallet -10 till 
olikhet bedöm

ate Chang
pective. KN

ktörer: Bart 

orten är fram
ute, och är en

MI´06. Den by
atförändringa
från IPCC´s

olika globala
atmodell. KN
modellberäk

MI har tagit fr
rländerna för
ltemperatur, 

gt att kombin
spridningen 

MI:s modellbe
ala medelvärd
nt är fysikalis
lika klimatsc
ala medeltem
ario ”High” m
Low” +1,6°C

äkningarna fö
källornas bid

s till förändri

nerna för den
ck, vattentem
hos det årliga
vatten expand

meras och därm

en prognos fö
havsnivåhöjn
utgår från ny

ka bidragen ti
r stor variatio
orter. Som jä
är mer än fö

vilket alltså j
sar att den re

+50 cm jäm
ms den vara 

ge scenario
KNMI´14 Scie

van den Hur

mtagen 2014 
n uppdaterin
ygger på de s
arna som fast
s fyra olika u
a klimatmode
NMI använde
kningar.  

ram olika sce
r åren 2030, 
 nederbörd o

nera resultat f
i modellresu

eräkningar fö
det, för Nord
sk-processba

cenarier: ett k
mperaturen m
motsvarande 
C och ”High”

ör havsnivåh
drag till den 
ingar i jorden

n norska kus
mperatur och 
a medelvärde
derar och höj
med sänker h

ör samtliga k
ning om 100 
yligen public
ill framtida h
on i Norge sk
ämförelse är 
r de flesta no
ämförbart m
lativa havsni

mfört med ida
- 20 till + 70

os for the 2
ientific Rep

rk, Peter Sieg

av KNMI, T
ng av en tidig
senaste veten
tslagits av IP

utsläppsscena
eller (CMIP5
er s.k. ensem

enarios för de
2050 och 20

och vindförhå
från olika kli
ultat. 

ör absolut ha
döstra Atlant
aserad (se ov
kallat ”Low”

med +1°C till 
+2,0°C (205

” +4,0°C i ök

höjningen har
stigande hav

ns gravitation

Klimatan

sten. Man kon
salthalt förk

et för havsniv
jer vattenniv
havsnivån. 

kommuner län
år, alltså me
erade forskn

havsnivåhöjn
kiljer sig resu
landhöjninge
orska städer. 

med Stockholm
ivån i Oslo o
ag (68 % sann
0 cm jämfört 

21st Centur
port, 2014. 

gmund & Alb

The Royal Ne
gare bedömni
nskapliga rön
PCC 2013 i W
arios (RCP) o
5) genom ned

mbleteknik som

en förväntad
085, bl.a. med
ållanden. Ma
imatmodeller

avsnivåhöjnin
en samt för N

van). Man har
 som innebär
2050 och +1

50) och +3,5°
kad medeltem

r KNMI gjor
vsnivån. En r
nsfält till följ

npassninsg
S

onstaterade at
klarade upp t
ivån i olika n
vån, medan sa

ngs den nors
ed landhöjnin
ningsartiklar 
ning. Eftersom
ultaten åt ga
en i Stockho
Landhöjning

lm. Resultate
om 100 år be
nolikhet). M
med idag. 

ry – A Neth

bert Klein Ta

etherlands M
ing från 200
nen kring 
WG1-rapport
och anpassar
dskalning till
om innefattar

de klimatförä
d avseende p
an betonar at
er för att fång

ng redovisas
Nordsjön. M

ar gjort beräk
är en ökning a
1,5°C till 208
°C (2085). F
mperatur.   

rt en värderin
regional anpa
jd av smältan

g-PM 1/2015
Sida 13 (22)

tt de tre 
ill 85 % av 

norska 
altare vatten 

ska kusten 
ngen 
för att 
m 
nska 
lm 52 
gen i Oslo 

en från 
döms vara i 

Med  95 % 

herlands 

ank.  

Meterological
6, 

ten. Man 
r resultat 
l en regional 
många 

ändringen i 
på förändrad 
tt det är 
ga upp den 

 för det 
Metoden man 
kningar för 
av den 
85 samt ett 
För år 2100 

ng av de 
assning har 
nde 

5
)

l 



 

 
 

 

glaciä
stiger
påver
vara b
minsk
enligt
vara h
bedöm
i havs

I berä
Antar
inland
Antar
Nords
anges
bör ti
effekt

Glob
Jour

Förfa
Roust

Denn
Institu
refere
exem
Efters
result

FMI h
finska
globa
havsn
antal 
havsn
såväl 
mode
där m
glaciä
i artik
olika 

ärer och inlan
r regionalt, o
rka Nordsjön
betydligt min
kande gravita
t KNMI. Där
högre jämför
mer även att 
sströmmar m

äkningarna h
rktis till den m
dsisen)  jämf
rktis. KNMI:
sjön till år 20
s den maxima
lläggas att N
ten av ett stig

bal sea leve
rnal of Mar

attare: Milla 
teenoja. 

a studie är ut
ute, FMI och
erar i kapitlet
pel på beräk
som den är in
tat lite mer d

har tagit fram
a kusten till å
ala havsnivåh
nivån i Östers
publicerade 

nivåhöjning t
fysikaliska-p

ellberäkninga
man gjort en u
ärer kan ge e
keln att 0,8 m
vikt, där IPC

ndsisar (se o
ch särskilt nä

n markant. Bi
ndre jämfört 
ationseffekte
remot komm
rt med det gl
bidraget från

m.m. blir störr

har KNMI va
maximala ha
fört med IPC
:s klimatscen
050 på 20-40
ala havsnivå

Nederländern
gande hav, ti

el rise scen
rine System

M. Johansso

utförd av en g
h publicerad 
t om ”Sea Le

kning av regio
ntressant äve

detaljerat.  

m scenarios f
år 2100, gen
höjningen, la
sjön. Som ut
artiklar och 
till år 2100. D
processbaser
ar. Man inklu
uppskattning
en teoretisk h
meter är mest
CC:s bedömn

van). Detta p
ärheten till G
idraget från s
med det glob

en på havsva
mer bidraget f

obala medelv
n havets tem
re i Nordsjön

alt att utgå ifr
avsnivåhöjni

CC, pga de os
nario ”High" 
0 cm och 45-
åhöjningen ti
a inte har nå
ill skillnad fr

narios ada
ms, 2014. 

on, Hilkka Pe

grupp forskar
2014 i Journ
evel Change”
onala variati
en ur ett sven

för den regio
om att komb

andhöjningen
tgångspunkt 
rapporter som
Där ingår IPC
rade modellb
uderar även e
g av hur extre
havsnivåhöjn
t troligt). De 
ning fick hög

Klimatan

påverkar hur 
Grönlands inl
smältvattnet 
bala medelvä
ttnet från Gr

från Antarkti
värdet (ca 11
peraturutvid
n jämfört me

rån ett betydl
ngen (pga. d
säkerheter so
ger en sanno

-80 cm till år
ll 100 cm (95
gon landhöjn
rån Sverige. 

pted for th

ellikka, Kimm

re vid Finnis
nal of Marine
” till denna a
oner hos fram

nskt perspekt

nala havsniv
binera olika p
n samt förvän
för beräknin
m gör uppsk
CC:s föregåe
beräkningar s
en beräkning
emt stora bid
ing på max 2
tio olika mo

gst vikt.  

npassninsg
S

r mycket hav
landsis komm
från Grönlan
ärdet, p.g.a. 
rönland, min
is, enligt sam
10-120 %). M

dgning samt f
ed globalt. 

ligt större bid
dynamiska pr
om konstater
olik havsnivå
r 2085. För å
5 % sannolik
ning som mi

he Finnish 

mo K. Kahm

sh Meteorolo
e Systems. IP
artikel, som e
mtida havsni
tiv beskrivs m

våhöjningen 
prognoser för
ntad vindpåv
ngarna utgår 
kattningar av 
ende rapport 
som semi-em
g av Pfeffer e
drag från inla
2 meter (det 
odellberäknin

g-PM 1/2015
Sida 14 (22)

vsnivån 
mer att 
nd kommer 
den 
dre än 20 % 

mma princip, 
Man 
förändringar 

drag från 
rocesser hos 
ats för 
åhöjning i 

år 2100 
khet). Det 
ldrar 

coast. 

a. & Kimmo

ogical 
PCC WG1 
ett intressant 
ivåhöjning. 
metod och 

längs den 
r den 

verkan på 
FMI från ett 
global 
AR4 samt 

mpiriska 
et al (2008) 
andsisar och 
anges dock 

ngarna gavs 

5
)

o 

t 



 

 
 

 

FMI a
den fi
konst
att lan
Botte
meteo
Öster
på ha

FMI b
Finlan
havsv
och in
avsmä
havsn
på för
sina b
utgör 

Resul
genom
Skilln
Botte
pågåe
mella
empir
Helsin
landh
från -

Såsom
att de
till gr
finska
de sem
medfö
för va
skilln
intres
komm
att för
intern
för Fi

analyserar de
inska kusten,
taterar att ski
ndhöjningen 
nviken). Det
orologiska fa
rsjön. Enligt F
vsnivån med

betonar att d
nd om bidrag
vattnets temp
nlandsisar so
ältningen av 

nivåhöjning i
rändringar i j
beräkningar f

startår.  

ltaten visar a
msnitt beräkn
naderna är sto
nviken t.o.m

ende landhöjn
an minimi- oc
riska modellb
ngfors beräk

höjningen bor
15 cm till +8

m framgår ov
e semi-empiri
rund för kvan
a studien pub
mi-empiriska
ör dock att F
ad som är en 
naden mellan
sse. I takt me
mer denna eff
rstärkas. Man

nationella for
inland.  

en årliga var
, där de flest
illnaderna i r
i Finland va

t är också sto
aktorer, där f
FMI:s analy

d 20-24 cm fö

det har mycke
get till den g
peraturutvidg
om dominera
v den Grönlän
i Östersjön jä
jordens grav
för havsnivåh

att den maxim
nas bli 29 % 
ora mellan o

m. beräknas få
ningen (med
ch maximini
beräkningar 

knas medelvä
rträknad) till
89 cm (95 %

van (sid 7) gö
iska modelle
ntitativa prog
blicerades in
a prognosres

FMI:s bedöm
sannolik hav

n beräknad ha
ed att avsmäl
ffekt i form a
an betonar av
rskningen oc

iationen hos 
ta tidsseriern
relativ (upple
arierar mellan
ora årliga var
främst västlig
s orsakade v

för den finska

et stor betyde
lobala havsn

gning eller om
ar. De flesta m
ndska inland
ämfört med d

vitationsfält, s
höjningen til

mala havsniv
lägre jämfö

olika finska s
få en havsniv
delvärdet för 
ivå är dock st
som ofta ger

ärdet för den 
l år 2100 var

% sannolikhet

ör IPCC i de
erna är alltför
gnoser om de
nan AR5 var

sultaten fått s
mningar i abso

vsnivåhöjnin
avsnivåhöjni
ltningen av d
av lägre havs
vslutningsvis 
ch vid behov 

Klimatan

havsnivån fö
a omfattar m

evd) havsnivå
n 4,1 och 9,9
riationer bero
ga vindar påv
indeffekten e
a kusten för p

else för den f
nivåhöjningen
m det är avsm
modellberäkn
sisen medför
det globala m
se ovan. Dett
ll 2100 för fi

våhöjningen l
rt med det gl
täder, där de
åsänkning til
modellberäk
tor,  eftersom
r mycket stor
relativa hav
a +30 cm. Sp
).  

en nya AR5-r
r osäkra för a
en framtida h
r klar, vilket 
stor påverkan
oluta tal kan 
ng. Däremot 
ng i Östersjö

de stora inlan
nivåhöjning 
att det är vik
uppdatera de

npassninsg
S

för 13 olika s
minst 80-90 å

åhöjning är s
9 mm per år (
oende på olik
verkar vatten
ett genomsni
perioden 196

framtida hav
n främst kom
mältning av g
ningar visar 
r en lägre 

medelvärdet, 
tta har FMI ta
inska kusten,

längs den fin
lobala maxv

e nordligaste 
ill år 2100 p.
kningen). Sp
m man inklud
r spridning. F

vsnivåökning
pridningen ä

rapporten be
att i nuläget 
havsnivåhöjn
är en förklar

n på resultate
antas ligga i
är den relati

ön och globa
ndsisarna förv

längs den Fi
ktigt att följa
e lokala berä

g-PM 1/2015
Sida 15 (22)

täder längs 
år. Man 
stor, p.g.a. 
(högst i 
ka 
nnivån i 
ittligt påslag
61-2000.  

vsnivån i 
mmer från 
glaciärer 
att 

beroende 
agit med i 
, där år 2000

nska kusten i
ärdet. 
städerna i 
g.a. den 
annet 
derade semi-
För 

gen (med 
är dock stor, 

dömningen 
kunna ligga 

ningen. Den 
ring till att 
en. Det 
i överkant 
iva 
alt av stort 
väntas öka 
inska kusten 
a den 
äkningarna 

5
)

 

 

i 

-



 

 
 

 

Evalu
Gran

Förfa
Institu

Stock
Sluss
är risk
slussa
avbör
varför
beslut
En sä

Ett av
havsn
Meteo
Kahm
refere
Grans

FMI u
studie
förhål
uppda
havsn
studie
Detta
anses

FMI f
framt
mede
Kortv
främs
klima
havsn

FMI:s
globa
övere
region
havsn
av de
gravit

uation of t
nskning av 

attare: Hilkka
ute (FMI) 

kholms stad d
en ska rivas 
ken för övers
anläggning. E
rdningskapac
r den nya po
tade att en ex

ärskild gransk

v de underlag
nivå till år 21
orological In

ma. De ingick
erade studien
skningsgrupp

utgick i sin g
en för finska 
llandena i St
aterat sina be
nivåhöjning (
en från 2014
kan diskuter
tillförlitliga 

framhåller i s
ida översväm
lvattennivå o

variga havsni
st vindriktnin
atförändringa
nivåvariation

s slutsats av 
al havsnivåhö
ensstämmer v
nala avvikel

nivåhöjninge
t  globala me
tationsfält nä

the sea lev
v Projekt Ny

a Pellikka oc

driver projek
och en ny an
svämningar r
En av de vik
citeten från M
olitiska major
xtern expertg
kningsgrupp 

g som gransk
100. Ansvarig
nstitute (FMI
k även i forsk
n om förvänta
pens rapport 

granskning av
kusten, och 

tockholm avs
eräkningar m
(AR5), i övri
, där alltså fl
ras eftersom

a i nuläget. 

sin gransknin
mningsrisker
och dels förä
ivåvariatione
ng och vindst
arna medföra
nen, t.ex i for

granskninge
öjning med e
väl med IPCC
lsen från det 
en vid den fin
edelvärdet, fr
är inlandsisar

vel researc
ya Slussen,

ch Kimmo  K

ktet Nya Slus
nläggning by
runt Mälaren

ktigaste åtgär
Mälaren. Hel
riteten i Stoc
granskning s
tillsattes för

kades var SM
ga för utvärd
I), författare:
kargruppen v
ad havsnivåh
presenterade

v SMHI:s be
anpassade b

seende landh
med IPCC:s s
igt verkar ma
lera semi-em
IPCC så tyd

ng att det är 
r i två delar: d
ändringar i ko
er orsakas av
tyrka samt lu
a långsiktiga 
rm av mer ex

en är att SMH
en meter för p
C:s slutsats i
globala med

nska och sven
främst p.g.a. 
rnas volym m

Klimatan

h for the p
, 2015.  

Kahma, Finni

ssen, som inn
yggas upp på 
n stor med nu
derna är därf
la Slussenpro
ckholms kom
kulle genom
r bedömning 

MHI:s bedöm
deringen blev

Hilkka Pelli
vid FMI som
höjning längs
es den 2 febr

edömning frå
eräkningarna

höjningen. FM
enaste bedöm
an utgå från 

mpiriska mode
dligt gjort bed

viktigt att se
dels förändri
ortvariga hav

v olika meteo
ufttryck. Enli
förändringar

xtrema högva

HI:s bedömni
perioden 199
 AR5-rappor

delvärdet gör 
nska kusten 
förändringar

minskar (se o

npassninsg
S

project Nya

ish Meteorol

nebär att den
å platsen. Vid
uvarande 
för att öka 
ojektet har va

mmunfullmäk
mföras av hela

av de olika u

mning av stiga
v Finnish 
ikka och Kim

m genomförde
s den finska 
ruari 2015.  

ån den ovan r
a för de loka
MI anger ock
mningar öve
samma unde
ellberäkning
dömningen a

eparera fråga
ingar i havet
vsnivåvariati
orologiska fa
igt FMI kan 
r av den kort
attenstånd. 

ing om en m
90-2100 är ri
rten. När det
r FMI bedöm
sannolikt bli
r i jordens 
ovan).  

g-PM 1/2015
Sida 16 (22)

a Slussen. 

logical 

n nuvarande 
d högvatten 

arit omstritt, 
ktige 2014 
a projektet. 
underlagen. 

ande 

mmo 
e den ovan 
kusten. 

refererade 
ala 
kså att man 
r global 

erlag som i 
gar ingår. 
att de inte 

n om 
s 
ioner. 
aktorer, 

tvariga 

maximal 
imlig. Den 
t gäller den 

mningen att 
ir ca 80 % 

5
)

 



 

 
 

 

Enlig
är att 
blir ca
relati
havsn
SMH

Figur 
Relativ
regiona
FMI:s ö
metod

En sä
vissa 
havsv
på ha

När d
hänvi
trend 
de för
detta 
FMI v
kusten

När g
möjlig

”SMH
Proje
inklus
närva
för hö

t FMI:s berä
den regional
a +70 cm (fig
v havsnivåhö

nivåhöjninge
I:s bedömnin

 6. Jämförelse a
v havsnivåhöjnin
al havsnivåhöjn
övre gräns (Upp
 hänvisas till Jo

ärskild osäker
klimatmodel

vatten strömm
vsnivån i Ös

det gäller förä
isar FMI till 
för årligt hav

rväntar sig en
utgör en stör
visar att havs
n, och rekom

granskningsra
ghet att kom

HI:s bedömn
ekt Slussen på
sive IPCC AR
arande inte fi
öga korttidsn

äkningsmode
la havsnivåh
gur 6). Med 
öjning på +1

en uppgår till
ng (+100 cm

av bedömningar
ng (Net effect, b
ing (blå heldrag
per limit) angive
hansson et al 2

rhetsfaktor ä
ller förutspår
mar in i Öste
stersjön på ca

ändringar ho
egna analyse

avsnivåmaxim
n liknande tr
rre översväm
snivåmaximu

mmenderar at

apporten för 
mmentera inne

ningar av kor
å en 300-års
R5. De veten

finns någon f
nivåer för Sto

ell gör man b
höjningen i S

landhöjning
5 cm. FMI b

l +125 cm, vi
m).  

r av havsnivåhöj
best estimate F
gen) minus land
en med 95 % sa
014. 

är enligt FMI
r mer västlig

ersjön från A
a 6-7 cm som

os den kortva
er för den fin
mum för de s
rend för den 

mningsrisk jä
um har ökat 
tt detta utred

Slussen pres
ehållet. SMH

rttidsvariatio
s serie och et
nskapliga und
fog för att säg
ockholm i fra

Klimatan

edömningen
tockholm för
en borträkna

bedömer att d
ilket således 

jning till år 2100
MI), grön heldr
höjningen (röd
annolikhet. För 

I förändringa
ga vindar som
tlanten. FMI

m en tänkbar 

ariga havsniv
nska kusten s
senaste hundr
svenska kust
mfört med d
de senaste 30

ds även för de

senterades ga
HI framförde

onerna i havs
tt stort antal 
derlagen visa
ga att vindkl
amtiden. I exp

npassninsg
S

n att det mest
r perioden 1

ad motsvarar
den maximal
är något hög

0 gjorda av SM
ragen linje, utgö
d). Blå streckad 
r mer detaljer o

ar i vindriktn
m medför att 
I anger ett ex
nivå. 

våvariationen
som visar en 
dra åren. FMI
ten. Man fram

den stigande h
0 åren längs 
en svenska k

avs bl.a. SM
e då att: 

snivåer bygg
vetenskaplig
ar att det för
limatet förvä
xpertgruppen

g-PM 1/2015
Sida 17 (22)

t sannolika 
990-2100 
det en 

la 
gre än 

HI och FMI. 
ör summan av 
 linje visar 
om FMI:s 

ning, där 
mer 

xtra påslag 

n så 
ökande 

I skriver att 
mhåller att 
havsnivån. 
den finska 

kusten. 

HI 

ger för 
ga underlag, 
r 
ärrar risken 
ns rapport 

5
)

 



 

 
 

 

visas 
1900 
vatten
för St
motsv
påver
framt

SMH
svens
tidsse
1880 
period
notera
2000-
tidssk
trend.
just d
klima
komm

Seco
Regi
Inter

Ordfö

I maj 
avsee
organ
for th
BACC
har de
och L
har fö
klima
senas

Beträ
obser
bedöm
lokal 
förän
pågår
linjär 
krafti
meda

ett diagram f
till 2009. De

nnivåer i Fin
tockholm i de
varande diag
rka de avväg
aget av Sluss

I har utveckl
ska data med 
erien som FM
till ca 1920 i
den 1920-19
ades många v
-talet. Detta b
kala på tio år
. Att utgå ifrå

den perioden,
at än hela per
munikation m

ond Assess
ional Clima
rnational B

öranden: Han

2015 public
ende klimatfö
nisationen BA
he Baltic Sea 
C som public
et för svensk

Lunds univers
örbättrats avs
atförändringa
te åren.  

ffande stigan
rverade förän
mning av stig
och relativ h
dringen korr
r under tusen
för tidsskalo
gt inom Öste
n delar av Sö

för finska ku
etta är inte h
nland inträffa
etta avseende
gram för Stoc
gningar som ä
senprojektet

lat dessa reso
d hög kvalitet
MI utgår från
innehåller m

970 hade förh
vattenstånds
benämns dek

r, snarare än v
ån perioden 
, men inte eg
rioden, enlig

med Signild N

ment of Cl
ate Studies
Baltic Earth

ns von Storc

cerades en my
örändringar o
ACC II  (Sec
Basin). Det 

cerades 2008
k del ingått re
sitet. I rappo
sevärt sedan 
arna har pres

nde havsnivå
ndringar av h
gande havsni
havsnivåhöjn
rigerat för lan
ntals år, varfö
or som omfat
ersjöregionen
ödra Östersjö

usten avseend
helt relevant f
ar vid andra 
e. Om det är
ckholms stad
är gjorda ino
). 

onemang, dä
t från 1880-t

n. Den svensk
många extrem
hållandevis f
rekord längs
kadisk variat
veckor eller 
från 1970 til

gentligen var
t SMHI:s be
Nerheim, SM

limate Cha
s – The BAC
h Secretari

ch och Ander

ycket omfatt
och dess effe
cond BALTE
är en uppdat

8. I den veten
epresentanter
orten konstate
2008 och att
enterats i den

åer gör BAC
havsnivån i Ö
ivå fram till 

ning. Relativ 
ndhöjningen
ör man enligt
ttar några årh
n, i Bottenvi
öns kust har 

Klimatan

de observera
för Stockholm
vindriktning

r av intresse k
d. Sammantag
om Projekt S

är man framh
alet, jämfört 
ka dataserien

mvärden för h
få extremvärd
s hela Sverige
tion, alltså va
dagar, men s

ll idag skulle
a mer repres
dömningar (

MHI). 

ange for th
ACC II Autho

iat. 

rs Omstedt 

tande genom
ekter för Öste
EX Assessme
tering av den
nskapliga sty
r från SMHI,
eras inlednin
t många nya 
n vetenskapl

C II dels en g
Östersjön de s
år 2100. Man
havsnivåhöj

. Landhöjnin
t BACC II ka
hundranden. 
ken är den m
en landsänkn

npassninsg
S

ade extremvä
m eftersom e

gar än de som
kan SMHI ta
get bedöms d

Slussen” (Int

håller att det 
med den ko

n visar att per
havsvattenstå
den. Efter 19

ges kust, inte 
ariationer som
som inte hell
e vara represe
sentativt för e
(Personlig 

he Baltic Ba
hor team, 

mgång av kun
ersjöregionen
ent of Climat
n första rappo
yrgruppen fö
, Göteborgs 

ngsvis att kun
aspekter av 

liga litteratur

genomgång 
senaste 200 å

an skiljer då p
jning är den 
ngen är en pr
an betrakta d
 Landhöjnin

maximalt 10 m
ning på ca 1 

g-PM 1/2015
Sida 18 (22)

ärden från 
extrema 
m är kritiska 
a fram 
det dock inte
ternt PM 

finns 
rtare finska 
rioden från 
ånd,  medan 
970 
minst från 
m har en 
ler är en 
entativt för 
ett framtida 

asin 

nskapsläget 
n av 
te Change 
orten från 
r BACC II 
universitet 
nskapsläget 

ren de 

av 
åren, dels en
på global, 
upplevda 

rocess som 
den som 
gen varierar 
mm/år 
mm/år. 

5
)

e 

n 



 

 
 

 

BACC
säson
vinter
Öster
extrem
vatten

Ovan
mede
jämfö
result
Stock
enligt
variat
inte k
havsn
finns 
enligt
accele
sid 16

BACC
stiga 
tagits
veten
källor
klima
range
0,70 +
ökat b

Däref
av bl.
avsmä
Öster
avsmä
havsn
för ”m
havsn

BACC
förvän
visar 
och re
knapp
en rel

C II konstate
ngsamplitud h
rn och lägre p
rsjöområdet, 
ma vattenivå
n i Östersjön

stående natu
lvärdet för d

ört med det g
tatet rätt myc
kholm). Den 
t BACC II tr
tioner i neder
kan fastslås o
nivån (3,2 mm
olika beräkn

t författarna u
ererande hav
69).  

C II-rapporte
till år 2100. M
 fram för Ne
skapliga arti
r till den stig
atscenarier: e
e-scenariet be
+/- 0,3 meter
bidrag från A

fter kombine
a förändring
ältningen av 

rsjön, jämfört
ältning blir d

nivåhöjninge
mid-range”-s
nivåhöjning b

C II:s analys
ntade havsni
den regional
elativ havsni
pt någon rela
lativ havsniv

erar att havsn
har ökat mel
på våren. De
vilket förstä

åer, till exem
n och därmed

urliga variatio
den genomsn
globala mede
cket (se komm
s.k. dekadisk

roligen på en
rbörd och ha

om havsnivån
m/år), men a
ningar som g
uppvisa både

vsnivåökning

en gör en bed
Metodiken f

ederländerna 
iklar som ber
gande globala
ett ”mid-rang
eräknar man 
r och för high
Antarktis). 

erar man dess
gar i jordens 
v den grönlän
t med det glo
däremot någo
en i Östersjön
scenariot. Ma
blir osäkrare 

ser resulterar
ivåhöjningen
la variationen
ivåhöjning.  F
ativ havsnivå
våhöjning på 

nivån variera
lan år 1800 o
et är också st
rks av kortva

mpel västliga 
d höjer vatten

oner medför 
ittliga årliga 

elvärdet, där 
mentar ovan
ka variatione
 kombination

avsströmmar
n i Östersjön
att eventuell a
ger motstridig
e förekomst 
g, beroende p

dömning av h
för analysen 
(se ovan). B

räknar det in
a havsnivån. 
ge” (A1B-sce

att den glob
h-end blir de

sa beräkning
gravitationsf

ndska inlands
obala medelv
ot högre. Enl
n sannolikt c
an betonar at
jämfört med

r i specifika k
n till 2100 för
n för hela Ös
För Stockho

åhöjning alls,
ca 0,5 meter

Klimatan

ar beroende p
och 2000. Va
tora variation
ariga väderhä
stormar som 

nnivån. 

att det är svå
ökningen i Ö
valet av tidsp

n från SMHI 
en hos Östers
n av atmosfä
. BACC II sk
ökar i samm

avvikelse tro
ga resultat, sa
och frånvaro

på beräkning

hur mycket h
liknar de pro

BACC II gör 
dividuella bi
Man utgår d

enariet) och e
ala havsnivå

et maximalt 1

ar med regio
fält (se ovan)
sisen blir då e
värdet. Påver
ligt BACC II
a 80 % av de
tt prognosern
d prognoser f

kartor för Öst
r de två klim
stersjöområd
lms del så ge
, medan ”hig
r (figur 7). 

npassninsg
S

på årstid och 
attennivån är
ner regionalt 
ändelser som

m transportera

årare att berä
Östersjöns ha
period kan p
angående mä
sjöns havsniv
ärscirkulation
kriver att det

ma takt som d
oligen inte är
amma tidsse
o av en signif
gsmetod (BA

havsnivån ka
ognoser som 
en genomgå
idraget från a
därefter från 
ett ”high-end
åhöjningen år
1,10 meter (f

onala avvikel
). Påverkan f
endast marg
rkan från An
I blir  
et  globala m
na över regio
för den globa

stersjön som 
matscenariern
det, både som
er ”mid-rang
gh-end”-scen

g-PM 1/2015
Sida 19 (22)

att denna 
r högre på 
inom 

m kan orsaka
ar in mer 

äkna 
avsnivå 

påverka 
ätserien för 
vå beror 
nen samt 
t i nuläget 
den globala 
r så stor. Det 
rie kan 
fikant 
CC II 2015, 

an förväntas 
nyligen 

ång av olika 
alla olika 
två olika 

d”. För mid-
r 2100 blir 
främst pga 

lser till följd 
från 
inell i 

ntarktis 

medelvärdet 
onal 
ala. 

visar den 
na. Kartorna 
m absolut 
ge”-scenariet 
nariet visar 

5
)

a 



 

 
 

 

 

Figur 
med pe
havsniv
den re
Källa: B

 

SMH
kun
SMH
och S
kunsk
målen

Arbet
av kli
(AR5
åren. 
region
forskn

I rapp
och d
Sverig
av års
havsn
av de
”Då in
scena

 7. Uppskattad 
erioden 1990-1
våhöjningen (m)
lativa havsnivåh
BACC II 2015.

HI:s uppd
skapsläg
I fick 2013 i

Statens energ
kapsläget inf
n (SMHI, 20

tet utfördes u
imatvetenska
). Materialet
I tillägg till d
nala klimatsc
ningsavdelni

porten ges en
dess konsekve
ge har tagits 
smedeltempe
nivån skriver
n globala hav
nte heller vin

arierna…bety

maximal relativ
999 (högra bild
), den undre vä

höjningen i Stoc

datering
get 2014
i uppdrag av 

gimyndighet u
för kontrollst
14).  

under 2014 o
apen som get
t har uppdate
den studerad
cenarier fram
ing. 

n uppdaterad 
enser för Sve
fram av Ros

eratur och års
r SMHI att fr
avsnivåhöjnin
ndklimatet än
yder det att fö

v havsnivåhöjnin
den).  Den övre
änstra bilden vis
ckholm förvänta

g av det 
4 

regeringen a
utarbeta und
tation 2015 f

och bygger ti
tts ut av IPC
erats med en 
de litteraturen
mtagna vid R

beskrivning
erige. Detalj
ssby Centre s
snederbörd. N
ramtida regio
ngen utan en
ndras signifi

förhållandena

Klimatan

ng (m) i Östers
e vänstra bilden
sar landhöjninge
as bli maximalt 

klimatve

att i samråd m
erlag om det

för de klimat-

ll stor del på
C i den femt
del andra stu

n bygger en d
Rossby Centre

 av förväntad
erade region
som visar sim
När det gälle

onala förändr
rad andra fa
kant enligt d

a för Sverige

npassninsg
S

sjön för år 2090
n visar den abso
en (m). Av figu
 ca 0,5 meter t

etenskap

med Naturvå
t klimatveten
- och energip

å de samman
te utvärderin
udier från de
del av rappo
e vid SMHI:

de klimatför
nala klimatsc
mulerade för
er den stigan
ringar påverk
aktorer spelar
de regionala 
es del speglar

g-PM 1/2015
Sida 20 (22)

0-2099 jämfört 
oluta 
ren framgår att
ill år 2100. 

pliga 

årdsverket 
nskapliga 
politiska 

ställningar 
gsrapporten 

e senaste 
rten på nya 
s 

ändringar 
enarier för 

rändringar 
nde 
kas inte bara 
r också in. 

r 

5
)

 

t 



 

 
 

 

havsn
landh

Beträ
att de
period
med 1
skrive
men ä
att de
(SMH
Västa

 
 
 

nivåhöjninge
höjning” (SM

ffande forskn
e största osäk
den efter år 2
1-3 meter för
er att: ”De ny
även på Anta
essa höjninga
HI, 2014). M
antarktis går 

en i Nordsjön
MHI, 2014).  

kningsläget om
kerheterna om
2100. IPCC:
r RCP8,5 kan
ya observatio
arktis (Helm 
ar kan möjlig

Man lyfter särs
snabbare än 

n (vilken följ

m stigande h
m den framti
s bedömning
n visa sig va
onerna av isa
et al., 2014 

gen bli högre
skilt fram att
vad man vis

 

Klimatan

er den globa

havsnivåer gö
da havsnivåh

g om en havs
ra i underkan
avsmältning 
och William
än vad som 

t avsmältning
sste vid tiden

npassninsg
S

ala) korrigera

ör SMHI bed
höjningen gä
snivåhöjning
nt enligt SM
inte bara på 

ms et al., 2014
diskuteras i 

gen av inland
n för AR5.  

g-PM 1/2015
Sida 21 (22)

ad för lokal 

dömningen 
äller 
 till år 2300 
HI som 
Grönland 

4) indikerar 
AR5” 

dsisen på 

5
)



 

 
 

 

Refe
BACC
Baltic
Helm

Bergs
kunsk

From
ice2se

Churc
Lever
Payne
Chang
of Wo
Panel
Press

Johan
level 
129, 3

KNM
Nethe
(red.)

Natur
Den n
6592.

Nilsen
the pa
Repor

Pellik
projec
Meteo

Pfeffe
Glaci
1343.

Rahm
Level

Rahm
chang

SMH
2010-

SMH
Klima

 
 
 

erenser
C II Author t
c Basin. Regi

mholtz-Zentru

ström, S. 201
kapssamman

Ice to High 
ea Consortiu

ch, J.A., P.U
rmann, M.A.
e, W.T. Pfeff
ge. In: Clima

orking Group
l on Climate 
: Cambridge

nsson, M., Pe
rise scenario
35-46. 

MI 2014: KNM
erlands persp
. Scientific R

rvårdsverket 
naturvetensk
. 

n, J., Drange
ast, present a
rt 89, Bergen

ka, H. & Kah
ct Nya Sluss
orological In

er, W. T., Ha
er Contribut
. 

mstorf, S. 200
l Rise. Scienc

mstorf, S. 201
ge Vol 4, 44-

I 2010: Regi
-78. 

I 2014: Uppd
atologi Nr 9.

team 2015: S
ional Climat

um Geesthac

12: Framtide
nställning 201

Seas 2013. S
um, Cambrid

U. Clark, A. C
. Merrifield, 
fer, D. Stamm
ate Change 2
p I to the Fift
Change (ed

e and New Y

ellikka, H., K
os adapted fo

MI´14: Clim
pective.  van 
Report WR20

och SMHI 2
kapliga grund

e, K., Richter
and future se
n, Norway. 

hma, K. 2015
sen. Granskn
nstitute. 

arper, J. T., O
tions to 21st-

07: A Semi-E
ce 315, 368-

10: A new vi
-45. 

ional klimats

datering av d
 

Second Asse
te Studies. In
ht GmbH, G

ns havsnivåe
12. SMHI, K

Sea-level rise
ge, United K

Cazenave, J.M
G.A. Milne,
mer, A.S. Un
2013: The Ph
fth Assessmen
. T.F. Stocke
ork. 

Kahma, K. &
or the Finnish

mate Change s
den Hurk, B
014-01. 

2013: FN:s k
den. Samman

r, K., Jansen,
a level on th

5: Evaluation
ing av Projek

O´Neel, S. 20
-Century Sea

Empirical Ap
370. 

iew on sea le

sammanställn

det klimatvet

Klimatan

ssment of Cl
nternational B
Geesthacht, G

er i ett hundr
Klimatologi N

e and Europe
Kingdom. ww

M. Gregory, 
 R.S. Nerem

nnikrishnan, 
hysical Scien
nt Report of t
er et al.). Cam

& Rousteenoja
h coast. Jour

scenarios for
B., Siegmund

klimatpanel, K
nfattning för 

, A. & Nesje
e coast of No

n of the sea le
kt Nya Sluss

008: Kinema
a-Level Rise.

pproach to Pr

evel rise. Nat

ning – Stock

tenskapliga k

npassninsg
S

limate Chang
Baltic Earth S

Germany. 

raårsperspekt
Nr 5.  

ean coastline
ww.ice2sea.e

S. Jevrejeva
m, P.D. Nunn

2013. Sea L
nce Basis. Co
the Intergove
mbridge Uni

a, K. 2014: G
rnal of Marin

r the 21st Ce
d, P & Klein 

Klimatföränd
beslutsfattar

e, A. 2012: C
orway. NERS

evel research
sen. Finnish 

atic Constrain
. Science 321

rojecting Fut

ture reports C

kholms län. R

kunskapsläge

g-PM 1/2015
Sida 22 (22)

ge for the 
Secretariat. 

tiv – 

es. The 
eu  

a, A. 
, A.J. 

Level 
ontribution 
ernmental 
versity 

Global sea 
ne Systems 

ntury – A 
Tank, A. 

dring 2013. 
re. Rapport 

Changes in 
SC Special 

h for the 

nts on 
1, 1340-

ture Sea-

Climate 

Rapport Nr 

et. 

5
)


