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Sveriges vattenbalans i förändring?

?

Färgkod:
Nederbörd
Avrinning
Avdunstning



Möjliga förklaringar, exempel från Emån

Signifikanta trender:
Nederbörd: +1,9 mm/år
Avdunstning: +2,3 mm/år

Nederbördsökningen har 
framför allt skett under 
sommarhalvåret då 
avdunstningen är hög.



Indikator: Dagar med lågflöden

Olika tendenser i Sverige 
fram till slutet av seklet:

▪ Förväntas öka i södra 
Sverige pga längre 
vegetationsperiod.

▪ Förväntas minska i 
norra Sverige pga
mildare vintrar. 
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Alternativ indikator: Uthållighet
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Vad påverkar uthålligheten hos flödet?

▪ Förekomst av magasin (snö-, mark-, grund- och ytvatten)

▪ Magasinens fyllnadsgrad (startvillkor)

▪ Avdunstningsförluster (årstid)

▪ Regleringar

▪ Vattenuttag

Lång uthållighetKort uthållighet

▪ Små vattendrag i 
områden med tunna 
jordar och utan sjöar 

▪ Stora vattendrag i 
områden med 
mäktiga jordlager 
och många sjöar 



Allt vatten i sjöarna räknas inte…

Total volym =

Aktiv volym + död volym
Tröskel

Utflöde



Beräkning av uthållighet med modell

Modellen beräknar vattenflöden från tidsserier av nederbörd 
och temperatur (drivdata).

Två scenarier:

1. En torka som inleds 1 oktober 2015 (hösttorka)

2. En torka som inleds 1 april 2018 (vårtorka)

Metod:

▪ Manipulera drivdata genom att nollställa nederbörden 
efter torkans startdatum i respektive scenario.

▪ Behåll temperaturen oförändrad.

▪ Beräkna antalet dygn innan vattenföringen = 0,00 m3/s
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Resultat: Uthållighet i diagram



Resultat: Uthållighet i karta (hösttorka)
Underlag som tagits fram 
för Vattenmyndigheternas 
arbete med torkaplan för 
Södra Östersjöns 
vattendistrikt.

Scenario: 

▪ Ingen nederbörd efter 
1 oktober 2015.

Notera:

▪ Kort uthållighet längs 
kusten och på Öland 
och Gotland.

▪ Lång uthållighet i 
områden med stora 
grundvattenmagasin.



Resultat: Uthållighet i karta (vårtorka)

Underlag som tagits fram 
för Vattenmyndigheternas 
arbete med torkaplan för 
Södra Östersjöns 
vattendistrikt.

Scenario: 

▪ Ingen nederbörd efter 
1 april 2018.

Notera:

▪ Ett betydande snölager 
vid inledningen av 
torkan påverkar 
uthålligheten.



Slutsatser

▪ Uthållighet har testats som indikator för 
att beskriva känsligheten för torka.

▪ En fördel är att uthållighet som begrepp 
är lätt att förstå.

▪ Resultaten antyder att startpunkten för 
torkan har stor betydelse.

▪ Resultaten antyder att 
grundvattenmagasin kan ge längre 
uthållighet än ytvattenmagasin, troligtvis 
pga lägre avdunstningsförluster.

→ Fler analyser krävs för att förstå hur 
uthålligheten påverkas av regleringar, 
vattenuttag och klimatförändringar

Andra sätt att mäta uthållighet i vatten.

(Mästarnas mästare. Foto: SVT)
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