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Destouni et al. (2013, Nature Climate Change) 

T 

P 

Start 20th century 

End 20th century 

Klimat-Vatten-

förändring i Sverige 

och världen 

9 Swedish catchments (Destouni et al., 

2013) 

Aral Sea 

catchment, Central 

Asia (Shibuo et al., 

2007; Destouni et 

al., 2010, 2013) 

Mahanadi River 

catchment, India 

(Asokan et al., 

2010; Destouni et 

al., 2013)  

14 circum-polar catchments (Bring 

and Destouni, 2013) 

4 Sava River (sub)catchments 

(Levi et al., 2013) 



Van der Velde et al. (nya, opublicerade resultat) 
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Exempel: Klimatutveckling i Norrströms avrinningsområde - Temperatur 
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Exempel: Klimatutveckling i Norrströms avrinningsområde - Nederbörd 

Van der Velde et al. (nya, opublicerade resultat) 
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Minskad avrinning 

Increased temperature 

Shifted evapotranspiration 

Destouni et al. (2013, Nature Climate Change) 
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Destouni et al. (2013, Nature Climate Change) 
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ETwb=P-R(-ΔS) 

Förklaras av klimatoberoende ökning 

(större än för P) i avdunstning: ET 
I Norrström p g a 

jordbruks-expansion-

intensifiering 

Historisk förändring 
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9 Swedish catchments (Destouni et al., 2013) Aral Sea catchment, 

Central Asia (Shibuo 

et al., 2007; Destouni 

et al., 2010, 2013) 

Mahanadi River 

catchment, India 

(Asokan et al., 2010; 

Destouni et al., 2013)  

14 circum-polar catchments (Bring and 

Destouni, 2013) 

4 Sava River (sub)catchments 

(Levi et al., 2013) 

Historisk förändring 

Destouni et al. (nya och delvis publicerade resultat) 



-Blå observationer (SMHI)   - Grönt modellmedel  – Grå modellspridning 

Temperaturtrend Nederbördstrend Avdunstningstrend Avrinningstrend 

Van der Velde et al. (Journal of Geophysical Research, 2013) 

Osäkerheter i förändringstrender, Sverige 1961-2010 

24 regionala klimatmodeller (RCMs -  

ENSEMBLES archive http://www.ensembles-eu.org/) vs Observationer  
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Bring et al. (nya opublicerade resultat) 

Globala klimatmodeller: IPCC – modellerna i 5:e klimatrapporten – CMIP5 

Ref: 1961-1990 

Scen: 2010-2039 



Nederbörd Avrinning Avdunstning 

Bring et al. (nya opublicerade resultat) 

Temperatur 

mm yr-1 

Globala klimatmodeller: IPCC – modellerna i 5:e klimatrapporten – CMIP5 

Historisk förändring från 1961-1980 till 1986-2005 

 

CMIP5 modeller vs Observationer 



Ref: 1961-1990 Scen: 2010-2039 

Bring et al. (nya opublicerade resultat) 

Globala klimatmodeller: IPCC – modellerna i 5:e klimatrapporten – CMIP5 



Vattenbalans: P-ET-R=ΔS  vattennivåändring 

mm yr-1 1961-1990 2010-2039 

Bring et al. (nya opublicerade resultat) 



mm yr-1 

Exempel:  

 

ΔS= 50 mm year-1 under 30 år 

 

 totalt  + 1.5 m i ytvattennivå 

 

 totalt  ~ + 5 m i grundvattennivå 

 

Orimlig vattenimplikation ! 

1961-1990 2010-2039 

Vattenbalans: P-ET-R=ΔS  vattennivåändring 

Bring et al. (nya opublicerade resultat) 
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Vattenbalans: P-ET-R=ΔS  vattennivåändring 

Bring et al. (nya opublicerade resultat) 



Vattenbalans: P-ET-R=ΔS  vattennivåändring CMIP5 modeller  

mm yr-1 
Bring et al. (nya 

opublicerade resultat) 
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Klimatet förändras – Vad händer med inlandsvattnet ? 

• Besvarande endast med vad klimatmodeller projekterar kan vara missledande –

vattenkontroller krävs för bedömning av modelltillförlitlighet 

 

• Klimatmodeller ej fokuserade på bra representation av vattensystemet på land –

större fokus på inlandsvattnet krävs 

 

• Mycket större modellosäkerheter för vattnet på land än för atmosfärsvariabler – 

riktad osäkerhetsminskning krävs för inlandsvattnet 

 

• Vattenosäkerheterna än större av att även :  

 

 - mark-vatten-användningen påverkar förhållanden och 

 förändringar – behöver räknas med i klimatmodellering 

 

 - observationsdata är osäkra / bristande – observations-förbättringar- 

 strategier-prioriteringar krävs 

 

• Resulterande vattenbalans viktig indikator på klimatmodellers trovärdighet – 

behöver räknas med/redovisas i klimatmodellering för vattenrelevans 
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