
 

Väder och klimat
Väder och klimat berör flera av de naturvetenskapliga ämnena. Det är en del av det
centrala innehållet i gymnasiefysiken och modulen vänder sig därför till arbetslag
med minst en fysiklärare. Modulen syftar till att utveckla arbetet med väder och
klimat utifrån perspektiven formativ bedömning, motivationsskapande, språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, ledarskap och interaktion i klassrummet och digitala
kompetenser. Modulen innehåller även fördjupningar och aktiviteter med olika
ämnesinriktningar.

De första delarna fokuserar på naturvetenskapliga begrepp, processer, metoder och
resultat. I de avslutande delarna ligger fokus på framtiden och hur man kan anpassa
sig till förändrade klimatsituationer och arbeta för minskad uppvärmning.

Modulen består av följande delar:

1. Jorden som system
2. Vad är klimat?
3. Hur bildas väder?
4. Kolets kretslopp
5. Klimathistoria
6. Framtidens klimat
7. Klimatanpassning
8. Mitigation

Modulen är framtagen av Lunds universitet i samarbete med Högskolan Kristianstad.
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Del 2. Vad är klimat?
Vad är skillnaden mellan väder och klimat? Väder syftar på atmosfärens aktuella
tillstånd, det som vi påverkas av just nu, temperatur, molnighet, nederbörd, vindstyrka
med mera. Klimat är däremot ett långsiktigt genomsnitt av vårt väder och av
förekomsten av extremt väder, till exempel värmeböljor eller sommartorka. 

Att förstå vad som skapar det regionala klimatet idag och hur natur och samhälle
anpassat sig till det ger ett viktigt perspektiv på hur allvarliga konsekvenser ett hastigt
förändrat framtida klimat kan komma att få. 

Den här delen tar upp exempel på fysiska och andra naturvetenskapliga processer
som påverkar klimatet, såsom jordens energibudget, vattencykeln, atmosfärens
och havens cirkulation och olika lokala förutsättningar. Delen innehåller exempel på
aktiviteter som ger möjlighet till fördjupad insikt i klimatsystemet, dess komponenter
samt påverkande processer och återkopplingar.

Del 2: Moment A – individuell förberedelse
Se filmer
Börja med att titta på filmerna ”What is climate?” och ”How does the climate system
work?” som Met Office i Storbritannien har tagit fram. Fundera över följande frågor: 

• Vad är skillnaden på klimat och väder?
• Vilka faktorer styr klimatet, globalt och regionalt?

I filmerna konstateras att stigande luft leder till molnbildning och nederbörd och
tvärtom blir det torrare när luften sjunker i de stora cirkulationscellerna, men utan
förklaring. Detta behandlas utförligare i del 3. Det är dock viktigt att du har detta
i åtanke när du går igenom del 2 eftersom de regionala fuktighetsförhållandena
påverkar det regionala klimatet. I filmerna kommenteras inte heller de storskaliga
västliga och ostliga vindsystemen och orsakerna till deras styrka och riktning. Detta
behandlas också i del 3. Du bör ändå ha markvindarna och den generella cirkulationen
i åtanke när du fortsätter arbeta med del 2 eftersom dessa i hög grad påverkar det
regionala klimatet. Det gäller både klimatparametrarna fuktighet och temperatur,
genom att vindarnas riktning gör klimatet mer eller mindre maritimt/kontinentalt.

Gör övningar
Övningen ”Atmosfärens och oceanernas allmänna cirkulation” illustrerar hur luften och
vattnet strömmar i atmosfären och oceanerna och hur mönstren kan vara konsistenta
sett över lång tid men samtidigt uppvisa stora variationer från dag till dag. Extrema
händelser är normalt i klimatet men kan liksom medelklimatet förändras över tid. Gå
igenom övningen, försök följa exemplen och besvara frågorna. Fundera över om
materialet kan användas med eleverna för att illustrera hur väder och klimat hänger
ihop.

Interaktioner och återkopplingar är grundläggande för klimatet och dess variationer
i tid och rum. I övningen ”Daisy world” simuleras marktäckningens effekt på
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strålningsbalansen. Gå igenom övningen och fundera över hur det går till och hur
andra komponenter i klimatsystemet ingår i olika återkopplingar. Ta med dig dina
tankar till det kollegiala samtalet i moment B.

Ta del av fördjupningsmaterial och elevaktiviteter
Under fliken Fördjupning finns förslag på flera elevaktiviteter. Aktiviteterna tar upp
fler aspekter som är viktiga för att förstå varför det finns olika klimat på såväl regional
som lokal skala. Ta del av listan och se om du vill fördjupa dig i någon av dessa eller
använda det ovanstående materialet som aktivitet. Med utgångspunkt i alternativet
som du har valt, fundera över hur du kan använda detta i din undervisning. 

Material
Atmosfärens och oceanernas allmänna cirkulation
Ylva van Meeningen, Maj-Lena Linderson

Daisy World – hur naturen kan balansera förändringar
Maj-Lena Linderson

What is climate? (Met Office)
Filformatet kan inte skrivas ut

How does the climate system work? (Met Office webbplats)
Filformatet kan inte skrivas ut
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Atmosfärens och oceanernas allmänna cirkulation 

Ylva van Meeningen och Maj-Lena Linderson, Lunds universitet 

I dessa övningar studerar du visualiseringar av satellitdata och klimatmodeller. De visar hur 

konsistent den övergripande luftcirkulationen är med västliga vindar på mellanbredderna 

och ostliga passadvindar i ekvatornära områden samtidigt som luften snirklar sig fram och 

skapar ständiga variationer. De storskaliga vindsystemen som vidmakthålls under hela året 

och över åren leder till ett typiskt regionalklimat när det gäller temperatur, fuktighet och 

vindar. Samtidigt illustrerar de väl att vädret är variablet och att det är helt naturligt med 

extrema situationer, tex värmeböljor eller torka, beroende på att luftrörelserna är så variabla. 

Med modellen Earth kan du studera typiska mönster för temperatur och fuktighet, i olika 

höjd i atmosfären, och hur atmosfären och haven samverkar.  

Övning 1: Diskussionsövning om atmosfärens cirkulation och 

havsströmmar 

EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) är 

en global samarbetsorganisation som samlar satellitdata dygnet runt rörande väder, klimat 

och miljö. Deras visualiseringsteam har använt satellitdata från EUMETSAT, NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) och JMA (Japan Meteorological 

Agency) och har gjort ett videoklipp över världens dagliga väder. Här använder vi ett sådant 

klipp för året 2015. I videoklippet kan man bland annat se moln som indikerar luftens 

rörelser, tropiska cykloner och markytans säsongsvariationer, tex när marken är snötäckt 

eller när det finns växtlighet. I kombination med videoklippet finns det en berättarröst som 

beskriver vad man kan se i filmen och de viktiga väderhändelser som skedde under det 

rådande året. 

Titta på filmen ’A Year of Weather 2015’, lyssna på speakerns kommentarer och fundera på 

följande frågor:  

1. Kan du identifiera några specifika mönster?  

2. Hur ser det ut över Sverige?  

3. Lista de faktorer som du kan komma på som påverkar klimatet utifrån vad som 

sägs i filmen, finns med i materialet i inledningen till delen och från dina 

tidigare kunskaper. 

 

När du har sett filmen, gå vidare och studera programmet EARTH (Cameron Beccario, 

2017). EARTH är en visualiseringsmodell av globala väderförhållanden i nära realtid. Dessa 

visualiseringar har tagits fram med hjälp av superdatorer och data från bland annat NOAA, 

EU-programmet Copernicus  och NASA. Det man kan se med hjälp av 
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visualiseringsmodellen är till exempel jordens vindförhållanden, temperatur, relativ 

fuktighet samt olika partikelmängder och föroreningar i luften på olika latituder. Läs 

igenom hemsidans förstasida för att få en överblick över vad modellen kan visualisera. Gå 

sedan till själva visualiseringsmodellen och experimentera med olika väderparametrar. 

Fundera på följande frågor: 

1. Börja med att titta på jordens vindhastighet på olika altituder. Är där något 

som sticker ut? Kan du hitta jetströmmen? 

2. Vad är det som driver vinden?  

3. Hitta en plats över havet med höga vindhastigheter. Hur varierar våghöjd eller 

partikelmängd på den valda platsen? Kan du se något samband? 

4. Klicka på fliken havsströmmar. Kan du hitta Golfströmmen och 

Nordatalantiska strömmen? Kan du hitta andra viktiga havsströmmar? 

5. Klicka på fliken partiklar och bläddra mellan olika partikelstorlekar, framför 

allt PM1 och PM2.5. Hur ser det ut över Afrika? Vad tror du att det är 

modellen visar? 

6. Kan du komma på en bra övning som kan beskriva de modellerade flödena på 

ett pedagogiskt sätt? 

 

Material 

A Year of Weather 2015 (EUMETSAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=i4mBYwBNULk&t=1s 

EARTH (Cameron Beccario, 2017) 

https://earth.nullschool.net/about.html 

https://www.youtube.com/watch?v=i4mBYwBNULk&t=1s
https://earth.nullschool.net/about.html
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Daisy World – hur naturen kan balansera förändringar 

Maj-Lena Linderson, Lunds universitet 

Daisy World är en datorsimulering som skapades av Lovelock och Watson (1974) för att 

illustrera den så kallade Gaiahypotesen. Gaiahypotesen går ut på att planeten som system är 

självreglerande och därmed kommer att se till att systemet bibehåller en lämplig miljö för liv 

på jorden så länge som möjligt när förutsättningarna ändras. Det är en mycket enkel modell 

av en planet där det finns tusenskönor och barmark. I det enkla fallet, som du ska testa, 

finns det två växter – vita och svarta tusenskönor. Blommorna växer bäst i en viss 

temperatur. De har ett optimum runt 21-22°C och kan inte växa om temperaturen är för låg 

eller för hög.  

Temperaturen där blommorna växer beräknas med en energibalans baserat på den 

inkommande och utgående strålningen och på markens albedo, . Växternas albedo 

kommer därmed att styra temperaturen eftersom albedot bestämmer hur mycket av energin 

som absorberas av de vita respektive svarta blommorna. Standardvärdena för blommornas 

albedo är 75 % för vita blommor och 25 % för svarta. Barmarken har ett albedo på 50 %. 

 

Figuren är hämtad från Ginger Booths hemsida för DaisyBall-programmet och visar 
hur tillväxten hos blommorna i Daisyworld beror av temperaturen. Temperaturen 
anges i °C. I detta exempel ligger optimum runt 21 °C. Vid lägre och högre 
temperatur växer blommorna långsammare och om temperaturen överstiger 40 °C 
eller går under 8 °C växer de inte alls.  

Utifrån blommornas albedo och deras geografiska utbredning bestäms det totala albedot, 

αp, för planeten. Planetens temperatur, Tp, beräknas sedan med följande ekvation för 

energibalansen för globen:  

𝑇𝑝
4 = 𝐿

𝑠𝑜
4𝜎

(1 − 𝛼𝑝) 
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där So är solarkonstanten som är satt till ett värde So =1367 Wm-2. L är ljusstyrkans andel av 

solarkonstanten (som vid standardinstrålning är 1.0), och  är Stefan Boltzmanns konstant. 

Det finns också villkor uppsatta för när blommorna kan börja växa och hur länge de lever. 

När du kör modellen kommer andelen, L, av solinstrålningen att ändras och effekten av 

detta på den globala temperaturen är det du ska studera.  

I denna övning ska du använda en illustrativ modell som finns tillgänglig på nätet och som 

på ett trevligt sätt illustrerar hur en återkopplingsmekanism i klimatsystemet kan fungera. 

Man kan göra enklare tester genom att bara använda ursprungsinställningarna, men det finns 

även möjligheter till att ändra inställningarna och göra mer detaljerade tester som är lite mer 

inriktade på modellens funktion och känslighet.  

Det finns många varianter av modellen på nätet men de flesta kräver att man laddar ner filer 

som körs med ett speciellt program. Den version du ska använda är enkel att köra och kräver 

inte några större datorresurser. Programmet är framtaget av Ginger Booth till en bok ”Islands 

of order” av Lansing och Cox (www.islandsoforder.com). Ginger Booth har en hemsida med 

ett flertal enkla program och har tidigare skapat en Flash-version av Daisyprogrammet som 

heter DaisyWorld. På hennes hemsida (se materiallista) finns en bra beskrivning av 

processerna som bygger upp modellen och annan information. 

Starta programmet och kör det några gånger. Studera ytan till höger (som representerar 

jordens yta) och hur sammansättningen av blommor ändras efter hand som solens 

ljusstyrka ändras och därmed instrålningen till jorden ändras. Jämför också med 

diagrammen till vänster. I det övre diagrammet ser du hur utbredningen av vita (ljusblå 

linje) och svarta (svart linje) blommor samt barmarken (brun linje) ändras. I det undre 

diagrammet ser du hur jordens medeltemperatur ändras, där brun linje representerar 

temperaturutvecklingen vid barmark och grön linje representerar temperaturutvecklingen 

om programmet tillåter tusenskönor att växa på planeten. Lämpliga frågor att besvara: 

1. På Ginger Booths hemsida finns en sida om om ekvationerna och de 

processer som bygger upp modellen (se materiallista nedan).Var finns fysiken 

och hur kopplar den till biologin? 

2. Om det inte hade funnits några blommor på planeten alls, hur tror du att 

temperaturen hade ändrats med ökande ljusstyrka? Testa genom att ändra till 

barmark. Gör det någon skillnad om det är bara en av tusenskönorna och 

barmark? 

3. I det aktuella exemplet med två sorters blommor ändras inte temperaturen 

med ökande ljusstyrka mellan 0.72 och 1.58. Blommorna kompenserar alltså 

på något sätt för den ökade energitillgången. Hur? Vad är detta för typ av 

återkopplingsmekanism? 

4. Vill du fördjupa dig i olika alternativ? Prova att ändra inställningarna längst 

upp till vänster genom att klicka på Daisy Parameters eller World Parameters. 

Varför inte testa hur modellen reagerar med många olika typer av blommor? 
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Eller ändra albedo och andra faktorer? Du hittar information om de olika 

faktorerna på Ginger Booths hemsida (se materiallista).  

5. En återkoppling som mildrar effekten av en förändring kallas för en negativ 

återkoppling. Kan du komma på andra exempel på sådana återkopplingar? 

Vad finns det för exempel på positiva återkopplingar i klimatsystemet, dvs 

sådana som förstärker effekten av en förändring? 

6. Om du är intresserad: Kan övningen användas som ingång till ekologiska 

frågeställningar kring växters miljöanpassning eller konkurrenskraft i ett 

ekosystem? Har funktionen med ett temperaturoptimum en bas i 

verkligheten? Hur viktig är den i naturen?  

 

Utforska gärna Ginger Booths sida med länkar till andra modeller (Portfolio – 

Environment). Frågorna kan också kopplas till andra delar av modulen. 

 

Materiallista 

Länktext: DaisyBall – DaisyWorld and the Gaia Hypothesis (Ginger Booth) 

Länk: gingerbooth.com/flash/daisyball/  

Länktext: DaisyBall – DaisyWorld, the Math 

Länk: gingerbooth.com/flash/daisyball/daisyworldmath.html 

Länktext: Daisyworld i Islands of Order (Lansing och Cox) 

Länk: www.genomicus.com/islandsoforder/daisy/daisy.html 

http://gingerbooth.com/flash/daisyball/
http://gingerbooth.com/flash/daisyball/daisyworldmath.html
http://www.genomicus.com/islandsoforder/daisy/daisy.html


 

Del 2: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera 
Bilden "Klimatsystemet" visar samspelet mellan olika komponenter i klimatsystemet
och hur de påverkar varandra och interagerar med varandra. Använd bilden som
underlag för att diskutera följande frågor:

• Solinstrålning är en så kallad extern faktor vilket betyder att instrålningen
påverkar klimatet utifrån. Finns det fler externa faktorer?

• Hur påverkar vegetationen klimatet? Hur ser atmosfärens sammansättning ut
och hur påverkar den klimatet? Hur påverkas energiflöden av olika faktorer?
Diskutera med varandra hur de olika delarna hör ihop.

• Vilka processer dominerar olika platser på jorden, till exempel vid ekvatorn i
jämförelse med en varm öken eller ett polarklimat? Vilka faktorer är viktiga vid
olika klimat? 

• Hur snabbt sker en förändring eller en anpassning till en ny situation för de
olika faktorerna, till exempel när det gäller ändrad solinstrålning, vegetationens
påverkan eller atmosfärens sammansättning? Vilken faktor tror ni påverkar
klimatet snabbast och vilken är långsammast? 

• Hur har människans olika aktiviteter påverkat klimatet? Och var ser man de
största förändringarna?

Planera och förbered
Planera en undervisningsaktivitet i era respektive ämnen. Ni kan formulera ett eget
förslag eller utgå från något av de förslag som finns i moment A eller i fördjupningen.
Diskutera er planerade aktivitet och hur den kan användas i undervisningen. Se om
ni kan samarbeta kring olika aspekter av samma huvudfrågeställning även om ni
undervisar i olika ämnen. 

Material
Klimatsystemet
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Klimatsystemet

Schematisk bild av klimatsystemets komponenter, här beskrivna som jordens olika sfärer. Processerna i atmosfären är
starkt kopplade till jordens andra sfärer och förändringar i någon del av systemet leder till återkopplingar i alla
delarna. Pilarna illustrerar interaktioner, dvs flöden av energi och massa, mellan sfärerna. 

Högupplöst version av bilden finns nedladdningsbar nedan och kan användas i undervisning om referens som finns
på bildens nederkant anges: Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.
web.nateko.lu.se/skolverket_modul_vaederklimat/EarthSystem4_svenska-01.png

http://web.nateko.lu.se/skolverket_modul_vaederklimat/EarthSystem4_svenska-01.png


 

Del 2: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet som ni planerade i moment B. För anteckningar,
antingen under lektionen eller direkt efteråt. Notera vad som fungerade, vad som
inte fungerade och vad du fick syn på när det gäller elevernas lärande och din
undervisning. Ta med anteckningarna och eventuellt annat material som t ex egna
filmer som underlag för diskussioner med kollegor i moment D.

Som stöd för anteckningar efter undervisningen kan du använda strukturen nedan.

• Det här blev bra.
• Det här var problematiskt eller svårt.
• Aha-upplevelser.

Skriv ner dina reflektioner som underlag till diskussionen i moment D.

Del 2: Moment D – gemensam uppföljning
Diskutera
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C.

• Hur arbetade ni med era elever?
• Vilken aktivitet gjorde de och varför valde ni denna?
• Hur fungerade genomförandet av aktiviteten?
• Vilka redovisningsformer användes. Varför?

Diskussionen rörande klimatet berör flera olika ämnesområden vilket skulle kunna
fördjupa elevernas förståelse över klimatförändringarna. Diskutera möjliga samarbeten
med lärare i olika ämnen.

Reflektera
Avsätt de sista tio minuterna till att reflektera över följande frågor:

• Vad gjorde vi?
• Vad lärde jag mig?

Sammanfatta tillsammans arbetet med denna del i några punkter. Anteckna även de
idéer ni vill använda i kommande arbete och tänk på att spara alla era anteckningar
eftersom ni kommer att använda dem i kommande delar.

Del 2: Fördjupning
Här finns flera förslag på elevaktiviteter. De ingår i ämnet naturgeografi där det
regionala och lokala klimatet studeras ur ett resursperspektiv med fokus på de
påverkande processerna. Det finns också tips om länkar och referenser i dokumentet
”Läsmaterial”.

I övningen ”En endimensionell energibalansmodell” kan eleverna modifiera
atmosfärens strålningsegenskaper, marktäckning och mängden energitransport från
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ekvatornära områden mot polerna och därigenom studera hur de grundläggande
storskaliga processerna påverkar den globala och regionala temperaturen. Snöns
albedoeffekt på högre latituder och tröskelvärdeseffekten, dvs klimatsystemets
förmåga till plötsliga förändringar, kan också studeras.

”Markytans energibudget” innehåller två övningar. I den ena övningen studeras
markytans energibudget för fyra platser på jorden belägna i olika typer av klimat. Syftet
med övningen är att fördjupa elevernas förståelse för de olika typerna av energiflöden
vid markytan (strålningsflöde, latent- och sensibelt flöde samt konduktion i marken)
och hur dessa påverkas under året av regionens generella klimat, dvs energi och
vattentillgång. I den andra övningen studeras markytans energibudget påverkas av
marktäckningen. Syftet är att illustrera vegetationens betydelse för energiflödena.

I övningen ”Det regionala klimatet enligt Köppen” studeras Köppens regionala
klassificering av klimatet. Ett kartlager till Google Earth laddas ner och används för att
studera Sveriges regionala klimat och hur detta skiljer sig från andra delar av världen.
Syftet är att bekanta eleverna med de faktorer som bestämmer det regionala klimatet
i Sverige och att öka medvetenheten om våra lokala förutsättningar för växtlighet och
odling.

Övningsdelen ”Vattenbalansen och klimatet” innehåller tre olika övningar och en artikel
som beskriver den hydrologiska cykeln, hur vattenbalansen beräknas, hur den varierar
regionalt samt vad som menas med avrinning och hur denna beräknas. I den första
övningen använder eleverna statistik från FN för att beräkna vattenbalansen för olika
områden på jorden. Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse för vattenbalansens
magnitud och hur denna hänger samman med det regionala klimatet. I övning två
studeras aktuell vattenbalans i Sverige med SMHI:s tjänst ”Vattenbalans”. Syftet med
övningen är att belysa vattenbalansens magnitud för olika platser i Sverige, samtidigt
som eleverna har möjligheten att fördjupa sig i de bakomvarande processerna och vad
som styr dessa. Ytterligare en övning beskriver ett specialfall där snönederbörd skapar
problem med beräkningen av vattenbalansen. Exemplet är hämtat från beräkningar för
Fyrsjöen på Spetsbergen.

Övningsdelen ”Lokalklimat” innehåller två olika övningar samt en artikel som
beskriver klimatet i olika skalor med speciellt fokus på det lokala klimatet och vad
som bestämmer detta. Texten behandlar energibalansen vid en markyta, lateral
transport av energi och massa, till exempel genom kalluftsflöden, samt de typiska
lokalklimatiska miljöer som detta kan leda till. Texten bör läsas innan övningarna
genomförs. Två övningar som bygger på verkliga data finns tillgängliga. I den ena
övningen ska en terrängprofil undersökas och olika lokalklimat jämföras. Mätningen
illustrerar hur temperaturen påverkas av marktäckning och topografi. Den andra
övningen illustrerar hur halka kan bildas över en vägyta under natten och hur denna
kan prognosticeras. Syftet med övningarna är att ge eleverna fördjupade kunskaper
om hur det lokala klimatet kan variera över korta avstånd och skilja sig åt mellan
marken och luften en bit upp. Dessutom tränas förståelsen för hur luftfuktighet och
temperatur hänger samman.
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Läsmaterial 

Ylva van Meeningen, Maj-Lena Linderson och Jonas Åkerman, Lunds universitet 

Bogren, J., Gustavsson, T. & Loman, G. (2008), Klimat och väder. Studentlitteratur, första 

upplagan, 1-304. ISBN: 978-91-440-4849-9. 

Claes, B. (2016). En varmare värld. Naturvårdsverket, Tredje upplagan, 64-83. ISBN: 978-91-

620-1300-4. 

Jordens huvudklimattyper (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-huvudklimattyper-1.640 

Naturliga faktorer som påverkar klimatet (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831 

Sveriges klimat (SMHI kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867 

Energibudget: 

Calculating planetary energy balance and temperature (UCAR Center for Science 

Education) 

https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance-temperature-calculate 

Climate and Earth’s energy budget (NASA Earth Observatory) 

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page1.php 

Solstrålning (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186 

Atmosfärens allmänna cirkulation: 

Kröner, N., Kotlarski, S., Fischer, E., Lüthi, D., Zubler, E. & Schär, C. (2017), Separating 

climate change signals into thermodynamic, lapse-rate and circulation effects: theory and 

application to the European summer climate. Climate Dynamics, 48, 3425-3440. 

Kuhlbrodt, T., Griesel, A., Montoya, M., Levermann, A., Hofmann, M. & Rhamstorf, S. 

(2007), On the driving processes of the Atlantic meridional overturning circulation. Reviews 

of Geophysics, 45, RG2001. 

Global circulation patterns (Met Office) 

https://www.metoffice.gov.uk/learning/learn-about-the-weather/how-weather-

works/global-circulation-patterns 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-huvudklimattyper-1.640
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
https://scied.ucar.edu/planetary-energy-balance-temperature-calculate
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page1.php
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186
https://www.metoffice.gov.uk/learning/learn-about-the-weather/how-weather-works/global-circulation-patterns
https://www.metoffice.gov.uk/learning/learn-about-the-weather/how-weather-works/global-circulation-patterns
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Havsströmmar: 

Om havets strömmar och deras effekt på jordens klimat (Allt om vetenskap, 2005) 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/havets-strommar-kontrollerar-jordens-klimat 

The Gulf stream (Kurzgesagt) 

https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U 

Vattenbalansen: 

Bonetti, S., Manoli, G., Manes, C., Porporato, A. & Katul, G. G. (2017). Manning’s formula 

and Strickler’s scaling explained by a co-spectral budget model. Journal of Fluid Mechanics, 

812, 1189-1212. doi:10.1017/jfm.2016.863. 

Åkerman, J. (2017). Vattenbalansen. Skolverket, 1-28. 

Avrinning (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6351!/faktablad_avrinning%5B1%5D.pdf 

Vattnets kretslopp (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattnets-kretslopp-forenar-hydrologi-

meteorologi-och-oceanografi-1.20615 

Water cycle (NASA Earth Observatory) 

Länk: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/Water/ 

Lokalt klimat: 

Bogren, J., Gustavsson, T. & Loman, G. (2008), Klimat och väder. Studentlitteratur, första 

upplagan, 199-226. ISBN: 978-91-440-4849-9. 

Åkerman, J. (2017). Lokalklimat. Skolverket, 1-19. 

Naturliga faktorer som påverkar klimatet (SMHI Kunskapsbanken) 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/havets-strommar-kontrollerar-jordens-klimat
https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6351!/faktablad_avrinning%5B1%5D.pdf
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattnets-kretslopp-forenar-hydrologi-meteorologi-och-oceanografi-1.20615
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattnets-kretslopp-forenar-hydrologi-meteorologi-och-oceanografi-1.20615
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/Water/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

En endimensionell energibalansmodell 

Maj-Lena Linderson, Lunds universitet 

I denna övning kommer du att använda en enkel endimensionell energibalansmodell för att 

studera jordens energibalans. I en endimensionell energibalansmodell behandlas jorden som 

uniform i förhållande till sin longitud, men den delas upp i olika latituder. Genom att dela 

upp jorden i latitudband kan man simulera energiflöden och återkopplingar mellan olika 

regioner. Syftet med denna övning är att eleverna ska kunna skapa egna enkla experiment 

och få ökad insikt i hur de grundläggande storskaliga processerna påverkar temperaturen på 

jorden och dess fördelning mellan latituderna. Modellen är framtagen av McGuffie och 

Henderson-Sellers och finns beskriven en bok som heter ”The Climate Modelling Primer”. 

Eleverna laddar ner ett program altaernativt ett excelark från Wiley Blackwells hemsida för 

boken. Därefter utför de några försök och besvarar frågor i anslutning till dessa.  

Teori 

Nedan följer en beskrivning av de ekvationer som används i modellen. Dessa utgår ifrån 

jordsystemets energibalans. I energibalansen är effekten för utgående strålning från 

jordsystemet med dess atmosfär balanserad mot den inkommande strålningen till 

jordsystemet och en jämvikt uppnås. 

𝐾𝑖𝑛−𝐾𝑢𝑡 − 𝐿𝑢𝑡 = 0 

K står för kortvågig strålning, in är inkommande strålning och ut är utgående, L är 

långvågig strålning. Kut motsvarar alltså den reflekterade solstrålningen, det vill säga jordens 

albedo, som är ca 30 %. Den inkommande strålningen är cirka 1370 Wm-2 och fördelas på 

en cirkelyta vinkelrätt mot solens instrålning.  

𝑆(1 − 𝛼)𝜋𝑟2 

där α är jordens albedo. Den utgående strålningen kan beskrivas med Stefan Bolzmanns lag 

där utstrålningen kommer från hela sfärens yta. Detta ger följande formel: 

𝑆(1 − 𝛼)𝜋𝑟2 =  4𝜋𝑟2𝜎𝑇4 

Denna ekvation används för att beräkna jordens temperatur om man föreställer sig att 

jorden hade varit en punkt, det vill säga det är en noll-dimensionell modell. Dessutom har 

jordklotet inte någon atmosfär i detta exempel.   

I denna övning motsvaras dimensionen i modellen av latituden. Indelningen i 

latitudsegment motsvarande 10 grader (Fig. 1). För varje segment finns det med en 

koefficient för att beräkna energitransporten mellan segmenten och energibalansen 

beräknas då enligt nedan. Den totala inkommande strålningen för varje segment balanseras 
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av den utgående långvågiga strålningen för segmentet tillsammans med en transport av 

energi in eller ut ur segmentet. T står för markytans temperatur i ° C.  

𝑆𝑖(1 − 𝛼𝑖) = 𝐴 + 𝐵𝑇𝑖 + 𝐾𝑡(𝑇𝑖 − �̅�) 

Indexet, i, står för segmentets (mitt)latitud, A och B är koefficienter för beräkning av den 

långvågiga strålningen ut till rymden, Kt är en konstant för beräkning av den meridionala 

(mellan latituder, nord-sydlig riktning) transporten. Den meridionala transporten bestäms 

av skillnaden mellan temperaturen i det aktuella segmentet och jordens medeltemperatur. 

Den långvågiga strålningen skattas som ett empirisk linjärt samband istället för med Stefan 

Bolzmanns lag. Motiveringen till detta är att samtidigt som utstrålningen ökar med ökande 

temperatur kommer också såväl mängden vattenånga i luften som moln i atmosfären att 

öka. Vattenånga är en kraftfull växthusgas och ger en positiv återkopplingseffekt på 

klimatet och ger upphov till en större temperaturökning än utan återkopplingseffekten. För 

den som är intresserad av att läsa mer om utstrålningen och hur den skattas i övningen 

hänvisar vi till boken ”The climate modelling primer”. 

 

Skiss som visar beräkningen av energibalansen för den endimensionella energibalansmodellen. I 

figuren är Ri den utgående strålningen och Kt den meridionala transporten. Figur: Ylva van 

Meeningen. 

Utförande 

För att kunna genomföra övningen ska ett exekveringsprogram laddas ned från 

bokförlagets hemsida och installeras på datorn. Om programmet inte fungerar på datorn 

går det också bra att arbeta med ett kalkylark, som laddas ned från samma hemsida. 

Exekveringsprogrammet är enklare att använda för den som inte är bekväm med excel eller 

andra kalkylprogram, men kalkylarket ger större möjligheter till att studera hur programmet 

är uppbyggt. Nedan beskrivs programmet och kalkylarket för sig. Därefter finns exempel på 

några övningar som eleverna kan göra med programmet alternativt kalkylarket. Notera att 

exekveringsprogrammet och kalkylarkets initialvärden och koefficienter skiljer sig något åt. 

Det gör att resutatet inte helt överensstämmer mellan dem.  
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Exekveringsprogrammet  

Starta programmet och börja med att välja ”Expert mode” under fliken ”Mode” högst upp. 

Till höger visas då ”Model parameters” och dessa är ställbara. De ska ändras i övningarna 

nedan. ”Albedo of ice” är albedot för snötäckt mark, ”Critical temp” är den temperatur vid 

vilken marken övergår från att vara bar till att vara snötäckt och tvärtom. C motsvarar K i 

texten ovan, dvs transportfaktorn.  A och B är koefficienterna för beräkning av den 

långvågiga strålningen ut till rymden. 

I tabellen längst ner till vänster finns zonerna med de albedon och temperaturer som 

uppnås efter det att programmet har körts (tryck på ”Calculate”). Till höger om tabellen 

finns den globala medeltemperaturen. Nedanför globala medeltemperaturen finns möjlighet 

till att variera solinstrålningen. Man ändrar då hur stor del av solarkonstanten som ska nå 

atmosfärens gräns mot rymden. Ovanför tabellen till vänster finns det möjlighet till att 

individuellt ändra initialvärdena för albedot när marken inte är snötäckt. 

Det går också att använda funktionen Sequence under fliken Mode. För att kunna använda 

denna funktion behöver även Graphics markeras. Programmet kommer nu att köras att 

antal gånger med olika värden på solarkonstantandelen så att denna varieras från 0.5 till 1.5. 

Tabellen till vänster kommer att visa hur albedo och medeltemperatur ändras. En liten 

uppvärmningsövning: Temperaturen stiger kraftigt när solarkonstantandelen når ca 0.8. Vad 

beror det på? Välj bort Sequence under fliken Mode och variera solarkonstantandelen runt 

värdet 0.8. Studera tabellen till vänster.   

Kalkylarket 

I kalkylarket finns ett ”Interface sheet” med en sammanställning av resultaten. I 

kolumnerna B-D finns zonerna med de albedon och temperaturer som uppnåtts för en viss 

inställning/körning av modellen. Detta åskådliggörs också i figuren. I kolumnerna G-I finns 

parametervärdena som kan ändras. Det är koefficienterna A och B, albedot för snötäckt 

mark och vid vilken temperatur denna ändras från bar till snötäckt och tvärtom samt 

transportfaktorn, k. Man kan också ändra instrålningen genom att ändra hur stor del av 

solarkonstanten som ska nå atmosfärens gräns mot rymden. En liten uppvärmning kan vara 

att ändra (minska) denna till gränsen för när hela jorden blir nedisad och få en känsla för 

vad som händer med temperaturer, globala medeltemperaturen och albedot när 

instrålningen ändras. 

I arbetsbladet som heter ”Working sheet” finns modellen uppställd. Du ser åter, i 

kolumnerna B-E samt G-H de olika parametrarna. I raderna 7-16 görs beräkningarna per 

latitud och på rad 17 beräknas den globala medeltemperaturen.  Studera vad som finns i 

kolumnerna för rad 7-16. I kolumn B finns segmenten och i kolumn C ”mitt-latituden” för 

det segmentet. I kolumn D finns en parameter som heter SunWt. Den används för att 

bestämma instrålningen per latitud (mitt-latituden) och är inte en direkt cosinusfunktion 

utan tar hänsyn till den lutande jordaxeln. Initialvärden för temperaturen och albedot sätts i 

kolumn E och F.  
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I kolumnerna G-J finns slutresultatet. Instrålningen i kolumn I ändras inte utan den är 

samma för alla försök, såvida inte rutan H3 ändras. H3 är samma som på interface bladet, 

det vill säga hur stor del av dagens solarkonstant man vill använda i sina beräkningar. 

Modellen utgår från initialvärdena och i kolumnerna L och framåt görs sedan beräkningarna 

om ett antal gånger (45 iterationer) så att jämvikt uppnås. I figuren på rad 33 ser du en 

illustration av hur modellen konvergerar mot ett värde för den globala temperaturen.  

I kolumn L finns ett värde för cos(lat). Denna behövs för att beräkna medeltemperaturen. 

Eftersom sträckan mellan två longituder är kortare på högre latituder än lägre kommer ytan 

med en viss temperatur också att bli mindre på högre latituder. Tcos, som återkommer vid 

alla iterationerna, är just temperaturen viktad med cos(lat). Lägg märke till att Tcos beräknas 

utifrån temperaturen i förra iterationen (för steg 1 används initialvärdena). Det gör att den 

globala medeltemperaturen på rad 17 beräknas utifrån förra iterationen. (Notera! Eftersom 

Tcos i alla iterationerna använder samma cos(lat), den i kolumn L, står det $framför L. 

Formeln kan då kopieras till en annan kolumn utan att hänvisningen till just kolumnen L 

ändras.)  

Aktuell temperatur för iterationen finns i kolumnen bredvid Tcos och denna beräknas 

genom att Ti bryts ut ur: 

𝑆𝑖(1 − 𝛼𝑖) = 𝐴 + 𝐵𝑇𝑖 + 𝑘𝑡(𝑇𝑖 − �̅�) 

Albedot fås genom en villkorssats: om Ti>-10 blir albedot 0.3 annars 0.6. Från sista 

iterationen hämtas sedan värdena till kolumn G-J. Här har vi slutlig beräkning av 

temperaturen för segmenten, albedot vid dessa samt utstrålningen (R_out i kolumn J). I 

ruta H17 finns jordens medeltemperatur.  Notera vikten av att svaret, det vill säga 

medeltemperaturen, konvergerar efter ett antal iterationer (se figuren rad 33).  Det är ne 

vanlig princip för den här typen av modeller och också hur det ofta fungerar i verkligheten.  

 

Några exempel på övningar (exekveringsprogram och kalkylark) 

1. Ändra albedot för snötäckt mark och temperaturgränsen för när albedot 

ändras. Hitta på några lämpliga försök, till exempel genom att ändra 

inställningen och beskriv vad som händer och varför. Minska solarkonstanten 

till ett läge där hela jorden blir istäckt (albedot stiger till 0.6 (0.62 i 

programmet) vid alla latituder). Testa att använda detta som initialvärden i 

modellen och öka solarkonstanten tills jorden tinar. Hur stor ökning av 

instrålningen behövs för det? Förklara! 

2. Beskriv vikten av den meridionala (mellan latituderna) transporten. Jämför till 

exempel föreslaget värde (k=3.81, 3.8 i programmet) med k=0 det vill säga 

ingen transport samt och öka k stegvis 1, 2, 3, 4 och upp till 5 eller 6. Jämför 

både temperatur och strålningskomponent. Vilken ändras och varför? Hur är 

det med den globala temperaturen? Ändras den och vad är det då som gör att 
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den ändras? Ökar eller minskar känsligheten för ändringar i solarkonstanten 

vid en ändrad meridional transport? Varför? Ändra även atmosfärens 

växthuseffekt, det vill säga ändra parametrarna som används för att skatta 

utstrålningen. Vad händer med den globala temperaturen? 

3. Med begreppet ’polar amplification’ avser man en förväntad större 

temperaturökning än medelökningen på högre latituder. Vad kan den bero på? 

Kan du simulera detta i modellen? 

4. Begreppet ’climatic surprises’ innebär en plötslig hastig förändring i klimatet 

beroende på tröskelvärdeseffekter. På vilket sätt finns sådana representerade i 

modellen? 

 

Material 

McGuffie, K. & Henderson-Sellers, A. (2014). The climate modelling primer, 4th edition, 
Wiley-Blackwell, 456 pp. ISBN: 978-1-119-94337-2.l 

Welcome to the Student Companion Site for The Climate Modelling Primer, 4th Edition 
http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=111994337X&bcsId=8794 

Executables for the EBM 
http://bcs.wiley.com/he-
bcs/Books?action=resource&bcsId=8794&itemId=111994337X&resourceId=43943 

The spreadsheet EBM: 
http://bcs.wiley.com/he-
bcs/Books?action=resource&bcsId=8794&itemId=111994337X&resourceId=43944 

Welcome to the Student Companion Site for The Climate Modelling Primer, 4th Edition 
http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=111994337X&bcsId=8794 
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Markytans energibudget 

Ylva van Meeningen och Maj-Lena Linderson, Lunds universitet 

Markytans energibudget innehåller två övningar. I den ena övningen studeras markytans 

energibudget för fyra platser på jorden belägna i olika typer av klimat. Syftet med övningen 

är att fördjupa elevernas förståelse för de olika typerna av energiflöden vid markytan 

(strålningsflöde, latent- och sensibelt flöde samt konduktion i marken) och hur dessa 

påverkas under året av regionens generella klimat, dvs energi och vattentillgång. I den andra 

övningen studeras markytans energibudget påverkas av marktäckningen. Syftet är att 

illustrera vegetationens betydelse för energiflödena.  

 

Övning 1: Markytans energibudget i fyra olika regionalklimat 

Mängden solenergi som träffar markytan är ojämnt fördelad över jordens yta och beror 

huvudsakligen på latituden. Medan ekvatorn får en generellt hög tillförsel av solenergi, får 

områden vid polerna en mycket mindre mängd solenergi. Men förutom solenergi finns det 

även andra värmeflöden som kan tillföra energi till en plats och dessa är olika stora 

beroende på områdenas olika förutsättningar. I den här övningen kommer markytans 

energibudget att studeras för fyra typer av klimat. Övningen går att göra med penna och 

papper, men det går snabbare om man har tillgång till ett kalkylprogram. Samtliga ytor har 

likvärdigt underlag och likvärdig lokal omgivning. Energibalanserna är alltså en funktion av 

de regionala klimatförhållandena på de olika platserna. Vi utgår ifrån utbytet direkt vid 

markytan, det vill säga mellan ytan och den ovanliggande atmosfären, samt mellan markytan 

och området direkt under denna.  

Markytans energibudget ges med följande formel: 

Rn=H+LE+G+S 

Nettostrålningen ( Rn) är skillnaden mellan all inkommande och utgående strålning, dvs 

kortvågig solinstrålning och reflektion av denna samt långvågig strålning från atmosfären 

och den emitterade strålningen från markytan till atmosfären. Positiv nettostrålning betyder 

att mer strålningsenergi tillförs än vad som avges från en yta, medan en negativ 

nettostrålning betyder att mer strålningsenergi avges än vad som tillförs. Sensibelt 

värmeutbyte mellan ytan och atmosfären sker genom konduktion (värmeledning) och detta 

kallas sensibelt värmeflöde (H). Eftersom luft har dålig värmeledningsförmåga sker 

värmeledningen (konduktionen) endast till och från ett tunt luftlager alldeles nära mark- 

eller vattenytan. Därefter transporteras energin vidare i luften genom konvektion 

(densitetsdriven rörelse) eller advektion (vinddriven rörelse). Latent värmeflöde (LE) mellan 

ytan och atmosfären sker till exempel då vatten avdunstar från markytan och ångan tas upp 
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i luften eller då vattenånga i luften kondenseras på bladytor och dagg bildas. Vattenångan i 

luften kan kondenseras, till exempel när luften stiger och svalnar. Moln bildas och energi 

frigörs genom kondensationen. L i LE står för förångningsvärme och betonar att 

transporten av energi sker i samband med vattnets fasomvandling, tex vid avdunstning eller 

daggbildning. Värmeflödet i marken (G) är den energi som transporteras från ytan nedåt i 

marken eller tvärtom och uppstår tex när marken värms av solen och blir varmare än 

underliggande mark. Det flödet är vanligtvis ganska litet i jämförelse med de andra flödena. 

I den mån energilagringen i ytan varierar över mättiden behövs en lagringsterm, S, finnas 

med i ekvationen för att täcka in hela budgeten. 

Ett kalkylark med nettostrålning, sensibelt värmeflöde, latent värmeflöde och värmeflödet i 

marken finns tillgängligt. De fyra klimat som studeras är ett tropiskt klimat, ett ökenklimat, 

ett tempererat klimat och ett polarklimat. Om vi följer Köppens klimatklassificering kan de 

olika klimattyperna sammanfattas såhär: Ett tropiskt klimat ligger kring ekvatorn, får minst 

600 mm regn i genomsnitt per år och har en medeltemperatur på minst 18°C samtliga av 

årets tolv månader. Ökenklimat får små nederbördsmängder och har ofta hög avdunstning 

vilket gör att det blir mycket torrt. Tempererat klimat har fyra årstider och polarklimat 

ligger vid polerna där alla månaders medeltemperatur är under 10°C. Värdena som eleverna 

får tillgång till är medelvärden för tidsperioden 1959-1997 för årets alla månader. Datan är 

hämtad från modellresultat från NCEP/NCAR Reanalysis project.   

Eleverna får tillgång till en tabell med månadsvisa värden på nettostrålning, latent 

värmeflöde, sensibel värmeflöde och energiflöde i marken. I den första delen får eleverna 

fylla i de värden som saknas för att markytans energibudget ska nå jämvikt. Efteråt kan 

eleverna arbeta med frågor som rör energiflödenas storlek och riktning (till eller från 

markytan) och på vilket sätt energiflödena skiljer sig åt mellan de olika klimaten. 

Uppgifter:  

1. Gör ett diagram med de olika platsernas nettostrålning, sensibla och 

latenta värmeflöden samt värmeflödet i marken.  

2. Strålningen och årstidsvariationer i tillgång på energi: 

a. Hur ser de olika klimatens nettostrålning ut? Ser du något särskilt 

samband? Vad betyder negativ nettostrålning?  

b. När och var är nettostrålningen negativ respektive positiv? Vad 

tyder det på? 

c. Ligger de olika klimaten som presenteras i exemplet på norra eller 

södra delen av jordklotet? Varför tror du det? 

3. Andra energiflöden mellan mark och atmosfär:  

a. Vilken plats har högst sensibelt värmeflöde och vilken har lägst? 

Varför är det så?  
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b. Hur ser det latenta värmeflödet ut för de olika platserna? Varför är 

det så tror du?  

4. Värmeflödet till och från markytan till och från områden längre ner i 

marken: 

a. Vad betyder positiva och negativa värmeflöden i marken?  

b. Varför varierar värmeflödena i marken mellan olika månader? 

Varför tror du att det blir så? 

5. Överkurs: Kan du hitta områden på jorden med liknande energibudget? 

Studera Climvis kartmaterial ”Global Climate Animations” när det gäller 

nettostrålning, sensibelt- och latent värme samt lagring av energi (i detta 

fall transport ner i marken). Animeringarna visar hur flödena varierar över 

året. Var skulle de fyra diagrammen kunna vara hämtade ifrån? Modellen 

som används är en global vädermodell med många detaljer vilket i sig lätt 

leder till ett komplicerat mönster. Se därför till de stora dragen.  

 

Övning 2: Markytans energibudget vid olika marktäckning 

 

Söder om Lidköping finns Lanna jordbruks forskningsstation. Vid stationen utförs 

Bilder från Lanna forskningsstation med och utan grödor. Källa: ICOS Sweden 
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växtodlingsförsök och miljöövervakning. Stationen drivs av Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU) och är också en mätstation för forskningsinfrastrukturen ICOS Sweden. ICOS (som 

står för Integrated Carbon Observation System) är en europeisk forskningsinfrastruktur 

som bedriver mätningar över lång tid för att kartlägga Europas kolbalans och de 

växthusgaser som finns i luften. Datan som används i den här övningen är mätningar från 

den svenska ICOS-stationen. 

Markytans energibudget och storlek för de olika energi- och värmeflödena varierar 

beroende på markytans egenskaper och klimatet som råder på plats. Vid liten mängd 

vattenmängd till exempel blir det latenta värmeflödet lågt, medan mängden sensibelt 

värmeflöde är större. Men markytans energibudget och fördelningen mellan de olika 

energiflödena behöver inte bara skiljas från plats till plats, utan kan även variera inom 

samma observerade yta.  

I den här övningen studeras markytans energibudget från Lanna forskningsstation och hur 

den kan komma att förändras beroende på om den har eller inte har någon växtlighet. Ett 

kalkylark med data för två separata dagar finns tillgängligt, med medelvärden för var 

halvtimme sett över ett dygn. Den ena dagen är fjärde maj när Lanna inte har några 

växande grödor och den andra dagen är fjortonde juni när grödorna har börjat växa till sig. 

Övningen går att göra med penna och papper, men det går snabbare om man har tillgång 

till ett kalkylprogram. Energibudgetarna är en funktion av de regionala klimatförhållandena 

med eller utan växtlighet. Vi utgår ifrån utbytet direkt vid markytan, det vill säga mellan ytan 

och den ovanliggande atmosfären, samt mellan ytan och området direkt under denna. I den 

första delen ska nettostrålningen räknas ut med hjälp av följande formel: 

Rn = (Kin – Kut) + (Lin – Lut) 

där Rn är nettostrålning (skillnaden mellan inkommande och utgående kortvågig och 

långvågig strålning för den platsen), Kin är den inkommande kortvågiga strålningen, Kut är 

reflekterad kortvågig strålning, Lin är inkommande långvågig strålning från atmosfären och 

Lut är långvågig strålning från marken. Frågor som eleverna kan ställa sig under övningens 

gång är: 

Gör ett linjediagram för den kortvågiga strålningen och den långvågiga strålningen för de 

två dagarna. 

Ser du någon skillnad mellan de två dagarna? 

Vad tror du att skillnaderna beror på? 

Räkna ut det genomsnittliga albedot för dagen med bar mark och för dagen med grödor. 

Albedot räknar du ut med hjälp av följande formel:  

albedo=100*Kut/Kin. 
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I den andra delen ska markytans energibudget räknas ut för de två separata dagarna. 

Markytans energibudget ges med följande formel: 

Rn=H+LE+G+S 

där H är sensibelt värmeflöde, LE är latent värmeflöde och G är värmeflödet ner i marken. 

S är en restterm för eventuell lagring om ekvationen utan denna inte blir noll. Den data 

som finns tillgänglig för eleverna är det sensibla värmeflödet och värmeflödet ner i marken. 

Med hjälp av den uträknade nettostrålningen är det nu möjligt att räkna ut det latenta 

värmeflödet för de två dagarna. Mellan de två dagarna, vad ser du för skillnader? Och vad 

tror du har påverkat dessa skillnader? 

 

Material 

NCEP/NCAR Reanalysis project 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml 

 

Global Climate Animations 

http://climvis.org/anim/maps/global/four_storage.html 

ICOS Sweden 

www.icos-sweden.se 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml
http://climvis.org/anim/maps/global/four_storage.html
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

E. Det regionala klimatet enligt Köppen 

Ylva van Meeningen och Maj-Lena Linderson, Lunds universitet 

 

Jordens uppdelning i olika klimatzoner utefter Köppens klimatklassificering. Källa: Peel et al., 2007. 

Klimat är genomsnittsvädret i ett område sett över längre tid. Man kan använda sig av flera 

olika mätningar för att beskriva klimatet, som till exempel daglig nettoinstrålning, 

nederbörd, vindhastighet eller vilka typer av extrema väderförhållanden som är vanliga i 

området. De vanligaste mätningarna som använts kontinuerligt sedan 1800-talet för att 

beskriva klimatet på en plats är temperatur och nederbörd.  

Översiktligt delas jordens klimat in i tropiska, tempererade och arktiska/polara klimat. I den 

tropiska regionen är temperaturen och nederbörden hög och dessa områden finns i 

närheten av ekvatorn. Den tempererade klimatregionen finns mellan 23.5°-66.5° norr och 

söder om ekvatorn.  Dessa områden har distinkta årstider. För arktiska klimatregioner är 

genomsnittstemperaturen för alla månader under 10°C, vilket hindrar större växter så som 

träd från att växa. Dessutom finns inom alla regionerna torra klimat där nederbörden är 

mindre än den potentiella avdunstningen. 
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Utifrån dessa klimatregioner finns det ytterligare klassificeringar, beroende på vilka 

parametrar som används. Köppens klimatklassificering är ett av de mest välanvända 

systemen för att dela upp jordens olika klimat i regioner. Systemet utvecklades redan 1918 

av Dr. Vladimir Köppen. Tidigt såg man alltså ett behov av att kartera klimatet som resurs 

och ta reda på hur det varierade geografiskt. Detta eftesrom klimatet bestämmer vilken typ 

av vegetation som kan växa där och vilken typ av aktivitet människor skulle kunna ägna sig 

åt i området. I Köppens system delas jordens klimat in i grupper utifrån deras månatliga 

eller årliga nederbördsmängd och medeltemperatur. Nederbörden används för att, utifrån 

vilken temperatur området har, beräkna hur fuktigt klimatet är. Bakgrunden till detta är att 

temperaturen är den viktigaste faktorn som styr avdunstningen.  

Det finns fem huvudgrupper, som var och en har dedikerats en stor bokstav från A till E. 

Grupperna A, C, D och E skiljs åt beroende på temperaturförhållandena medan B-klimatet 

motsvarar torra klimat som kan vara både kalla och varma. B-klimaten indelas således efter 

temperatur medan de övriga huvudgrupperna delas in i undergrupper efter 

säsongsvarationer i nederbörd och temperaturens amplitud. Tillsammans bildar huvud- och 

undergrupperna 29 klimattyper, vilka har summerats i följande tabell:  

A 

Tropiskt fuktigt klimat. 
Medeltemperaturen är 
>18°C, hög årsnederbörd 
och ingen vinter. 

Af Fuktigt med regn alla månader. Minst 600 mm nederbörd. 

Aw Torrperiod under vintermånaderna. 

Am Regnskogsklimat med en kort torrperiod. 

B 
Torrt klimat. Lite regn och 
stor variation i 
dagstemperatur. 

BW 
Arid/öken, med 
årsnederbörd 
<400mm 

Bwh 
Torrt och varmt, kallaste 

månaden >18°C. 

Bwk 
Torrt och kallt, kallaste 

månaden <18°C. 

BS 
Semiarid/stäpp, 
utmärks av 
grässlätter. 

Bsh 
Torrt och varmt, kallaste 

månaden >18°C. 

Bsk 
Torrt och kallt, kallaste 

månaden<18°C. 

C 

Milt fuktigt klimat 
(mesotermiskt). Den 
kallaste månaden har en 
medeltemperatur >-3°C (i 
vissa fall > 0°C) och den 
varmaste månaden har en 
medeltemperatur >10°C.. 
Har varma, torra somrar 
och kalla, fuktiga vintrar. 

Cf 
Fuktigt med regn alla 
månader, ingen 
torrperiod. 

Cfa 
Varm sommar, minst en 
månad >22°C. 

Cfb 
Varm sommar, ingen månad 
>22°C men minst 4 månader 
>10°C. 

Cfc 
Sval, kort sommar färre än 4 
månader >10°C. 

Cw 
Där är en torrperiod 
under vintern. 

Cwa 
Varm sommar, varmaste 
månaden >22°C. 

Cwb 
Varm sommar, varmaste 
månaden <22°C men minst 4 
månader > 10°C. 

Cwc 
Sval, kort sommar färre än 4 
månader  >10°C. 

Cs 
Där är en torrperiod 
under sommaren. 

Csa 
Varm sommar, minst en 
månad >22°C. 

Csb 
Varm sommar, ingen månad 
>22°C men minst 4 månader  
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D 

Kontinentalt klimat. Den 
kallaste månaden har en 
medeltemperatur <-3°C (i 
vissa fall <0°C) och den 
varmaste månaden har en 
medeltemperatur >10°C.  

Df 
Fuktigt med regn alla 
månader, ingen 
torrperiod. 

Dfa 
Varm sommar, varmaste 
månaden >22°C. 

Dfb 
Varm sommar, ingen månad 
>22°C men minst 4 månader 

Dfc 
Sval, kort sommar färre än 4 
månader >10°C. 

Dfd 
Kalla vintrar, kallaste månaden 
under -38°C.. 

Dw 
Där är en torrperiod 
under vintern. 

Dwa 
Varm sommar, varmaste 
månaden >22°C. 

Dwb 
Varm sommar, ingen månad 
>22°C men minst 4 månader 

Dwc 
Sval, kort sommar färre än 4 
månader >10°C. 

Dwd 
Kalla vintrar, kallaste månaden 
under -38°C. 

Ds 
Där är en torrperiod 
under sommaren. 

Dsa 
Varm sommar, varmaste 
månaden >22°C. 

Dsb 
Varm sommar, ingen månad 
>22°C men minst 4 månader 

Dsc 
Sval, kort sommar färre än 4 
månader >10°C. 

Dsd 
Kalla vintrar, kallaste månaden 
under -38°C. 

E 

Polarklimat. 
Medeltemperaturen för 
den varmaste månaden är 
<10°C, ingen riktig 
sommar. 

ET Tundra. Minst en månad med en medeltemperatur >0°C. 

EF 
Glacialklimat. Månadstemperaturen går aldrig över 0°C och 
snön/isen ligger kvar året runt. 

 

Gränserna i temperatur ocn nederbörd är anpassade efter olika biom. En temperatur på 

över 18°C varje månad krävs för en tropisk regnskog. Gränsen mellan lövskog och 

barrskog är satt vid någon månad med snötäcke. I vissa beskrivningar av Köppens 

klassificering ligger den gränsen vid minst en månad med mindre än 0°C, i andra går 

gränsen vid en temperatur mindre än -3°C under minst en månad. Trädgränsen motsvarar 

en miljö där medeltemperaturen för minst en månad överskrider 10°C. 

Fuktighetsförhållandena påverkar också typen av biom. I fuktiga klimat kan det växa skog 

medan torrare klimat har gräs och örter och riktigt torra klimat är ökenartade. 

Övning 1: Köppens klassificering i Google Earth 

I den här övningen ska Köppens klassificering studeras genom att ladda ner ett kartlager till 

Google Earth. Kartlagret är baserat på en artikel från Peel et al., 2007 där de har använt 

datamodeller för att kategorisera in världens klimat. För att göra övningen krävs därför att 

du har Google Earth installerat på sin dator och att man laddar ner lämpligt kartlager. 

Länken till datalagret finns i slutet av övningen. Ladda ner länken till datorn på ett ställe där 

du kan hitta den (det är en *.kml fil, vilket är en specifik fil som används i Google Earth). 
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När du har öppnat Google Earth, tryck på File och Open, tryck på *.kml filen och så laddas 

denna fil upp i Google Earth. Markera filen så laddas lagret upp i Google Earth. 

Lägg ett par minuter på att studera kartan. Är det något som du inte förstår? Om du 

zoomar in en bit i kartan så ser du klimatklassificeringen. Kan du hitta följande klimat och 

var de finns i världen? Vad betyder förkortningen för: 

• Am 

• Dfc 

• Cfb 

• BWk 

• Csb 

• Aw 

 

Kan du se vilken typ av klimat det är där du bor? När du studerar klimatklassificeringen i 

Sverige ser du att gränsen för barrskog och lövskog kanske inte riktigt överensstämmer med 

vad du vet om Sverige och det område där du bor. Det kan bero på hur gränsen för C- 

respektive D-klimat är satt. Studera kartan! Vilka gränser tror du har använts här? Jämför 

gärna klassificeringen med uppmätt temperatur och nederbörd där du bor och se om du får 

samma resultat som kartan visar. Om inte, diskutera varför.  

 

Vissa Köppen-klassificeringar har också en egen grupp för så kallade höglandsklimat, H. 

Klassen används i områden som ligger på hög höjd vilket gör att området inte passar in i 

någon av de förutbestämda klasserna. Ett exempel är Quito i Ecuador. På grund av höjden 

över havet är temperaturen så låg att klimatet hamnar i gruppen C-klimat. Leta upp ett 

klimogram som beskriver Quitos klimat. Du kommer att se att den typiska 

temperaturamplituden som finns i C-klimaten inte finns syns i diagrammet. Varför?  

 

Material 

 

Updated Köppen-Geiger climate map of the world (The University of Melbourne) 

http://people.eng.unimelb.edu.au/mpeel/koppen.html 

Peel, M.C., Finlayson, B.L. & McMahon, T.A. (2007). Updated world map of the Köppen-

Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1633-1644. 

http://people.eng.unimelb.edu.au/mpeel/koppen.html
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Vattenbalansen 

Jonas Åkerman, Lunds Universitet 

Introduktion 

Vattenbalansen är ett begrepp som utnyttjas i ett flertal olika sammanhang, till exempel 

inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och ekologi. Ofta beskrivs vattenbalansen inom 

termerna Hydrosfären och Hydrologiska cykeln. 

Hydrosfären kan beskrivas som ett geofysiskt system, sammansatt av fyra olika delsystem: 

de terrestra, atmosfäriska, polarisarnas och de oceaniska systemen. Dessa system är 

förbundna med varandra genom storskaliga rörelser och transformationsprocesser som 

huvudsakligen styrs av solenergi. Det karakteristiska med det hydrosfäriska systemet är dess 

dynamik där vattnet befinner sig i ständig rörelse mellan hav, atmosfär och kontinenter, den 

så kallade hydrologiska cykeln. Sett i global skala innebär den hydrologiska cykeln att vatten 

levereras från havet, där avdunstningen är hög, transporteras in över kontinenterna med 

vindarna och återförs till havet som avrinning eller till atmosfären genom avdunstning. Den 

hydrologiska cykeln utgör naturens egen gigantiska avsaltningsanläggning för 

kontinenternas vattenförsörjning. Redan här tecknas ofta vattenbalansen med: 

  P=R-E-T±∆S  (1) 

 

Där P= nederbörd (precipitation), R= avrinning (run off), E= evaporation (evaporation), 

T= transpiration från vegetation (transpiration) och ±∆S = skillnader i magasinen 

(differences in storage). Det kan som utgångspunkt gälla den globala skalan, men kan också 

göras mycket mindre i till exempel tillämpade vattenbalansbräkningar inom ett 

dräneringsområde. 

Vattenbalans 

Begreppet vattenbalansen och formel (1) i denna skala innebär emellertid en grov 

förenkling. Begreppet anger i realiteten endast att vattnet i stort sluter ett kretslopp. Detta 

kretslopp kan för enskilda vattenmolekyler anta de mest skiftande former och underdelar. 

Ingen vattenmolekyl tar precis samma väg som någon föregående. Den enskilda cykeln kan 

vara så kort att vattenmolekylen, som avdunstat från havet, direkt återvänder till havet som 

nederbörd. Cykeln är väsentligt längre om vattenmolekylen deltar i vattencirkulationen så 

att den ingår i molnbildning, förs in över kontinenterna, utlöses i form av nederbörd, når 

markytan och där infiltreras i marken och perkolerar ända ned i grundvattenzonen för att 

slutligen som utträngande grundvatten mata en flod och rinna ut i havet. Chansen är stor 

för en vattenmolekyl, som fallit som nederbörd över ett landområde, att den efter ett visst 

uppehåll i det övre markskiktet åter avdunstar via markytan eller genom vegetationen, 

varefter den i atmosfären åter grips av vinden och transporteras vidare in över land och åter 
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faller som nederbörd. Tiden är en nyckelfaktor att beakta liksom den geografiska 

belägenheten i ett klimatsystem och ett topografiskt geologiskt system! 

Kretsloppet är sammansatt av en serie flöden av vatten (i gas- vätske- och kristallfas) mellan 

olika vattenmagasin (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1. Schematiserad bild av den hydrologiska cykeln. (J. Åkerman 2011) 

Det primära intresset inom hydrologin/meteorologin/klimatologin gäller överföringen av 

vatten mellan de olika magasinen och att kunna kvantifiera dem. Delflödena utgörs av 

nederbörd, avdunstning, atmosfärisk fuktighetstransport och avrinning. Överföringen 

genom avrinning sker i en serie led: ytavrinning, infiltration, perkolation och avrinning 

under markytan. Det globala mönstret av avdunstning över land och hav återges i Fig. 2. 

Havsavdunstningen kulminerar i de subtropiska regionerna på Nordatlanten, Stilla havet 

och Indiska oceanen, där den överstiger 2000 mm/år. Landmaximum återfinns i runt 

ekvatorn, där lufttemperaturen är hög och vatten finns att tillgå. På mellanlatituder kan 

avdunstningen över land motsvara endast hälften av havsavdunstningen på samma latitud 

beroende på lägre tillgång på vatten. 

Vattenflödet i atmosfären utgör förbindelselänk mellan den oceaniska huvudkällan och den 

kontinentala huvudsänkan. Den longitudinella och latitudinella fuktighetstransporten är 
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extremt viktig, där huvudflödet går från tropikerna och norr respektive söderut. Därtill från 

oceanerna på mellanbredderna och västerut in mot kontinenterna på respektive halvklot. 

På låga och mellanlatituder överstiger nederbörden avdunstningen (E), det vill säga P > E 

(tillförselområden), under det att på subtropiska breddgrader istället blir P < E 

(förlustområden). Denna regionala obalans vidmakthåller en nettoströmning av vattenånga 

in till (konvergens) eller ut ur (divergens) respektive zoner. Om AD anger horisontella 

divergensen (positiv vid divergens, negativ vid konvergens) är balansekvationen för en 

vertikal luftpelare E - P = AD. 

 
Figur 2. Global fördelning av den årliga avdunstningen i cm. (from Charley R.J. ”Water earth and 

man” Methuen & Co., London 1969.) 

 

Nederbördsmönstret återspeglar många komplexa klimatfaktorer samt geografiska 

inflytanden så som topografi, markanvändning och fördelningen mellan hav och land. De 

viktigaste regionala dragen är följande: 

1. Nederbördsmaximum i tropikerna med höga nederbördsmängder i det 

konvergerande passadvindområdet samt i området med monsunregimer. 

Årsmängderna kan överstiga 2500 mm/år och nå upp till 11 000 mm/år. 

2. Västkusternas nederbördsmaxima på mellanlatituder inom bältet för 

vandrande störningar (lågtryck/cykloner) i västvindsbältet. Nederbörden har i 

dessa områden hög pålitlighet, det vill säga måttlig variabilitet mellan olika år. 

3. Torrområden i de subtropiska högtrycksområdena, som omfattar flera av 

jordens största öknar. På norra hemisfären sträcker sig dessa torrområden in 

över de inre delarna av mellanlatitudernas stora kontinenter. Årsnederbörden 

underskrider ofta 150 mm/år och varierar dessutom kraftigt från år till år. 
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4. Låg nederbörd på höga latituder beroende på lågt fuktighetsinnehåll i mycket 

kalla luftmassor. 

Avrinningen utgör tillsammans med avdunstningen utflöden från det kontinentala systemet. 

Avrinningen utgör den del av nederbörden som inte avdunstar, transpirerar, lagras eller 

”förbrukas”. Enligt den grövsta indelningen skiljer man på ytavrinning och 

grundvattenavrinning. Den senare typen är ur vattenförsörjningssynpunkt av speciellt 

intresse på grund av sin stabilitet och att den oftast är tidsstabil. Den ytligare avrinningen 

har däremot kraftiga årstidsvariationer och den speglar faktorer som nederbördsfördelning, 

avdunstning/transpiration samt snösmältning. Denna källa är dessutom ofta utsatt för olika 

typer av föroreningar som begränsar dess användning. 

En karta över avrinningens globala fördelning baserat på vattenbalansen och den årliga 

avrinningen från floder utryckt i cm ges i Fig. 2. Eftersom avrinningen är den del av 

kontinenternas vatten, som står till förfogande för människans behov sedan växterna 

tillgodosett sitt behov, kan denna karta generellt sägas visa den globala fördelningen av 

potentiell vattentillgång. Kartor som illustrerar ett inkluderade av dessa faktorer brukar 

sägas illustrera ”vattenstress”. 

Globala vattenbalansberäkningar 

Totala vattenomsättningen 

Kvantitativa uppskattningar av den globala totalomsättningen av vatten har gjorts av en rad 

olika forskare genom åren. Skillnader i metoder och framför allt i underliggande 

datamaterial leder till olika slutvärden. En genomsnittsberäkning inkluderande både 

historiska och moderna data från de senaste 10 åren kan sluta i de värden som anges i tabell 

1. Det bör framhållas att alla sifferuppgifter beträffande både flöden, magasin och 

omsättningstider i den globala vattenomsättningen är approximativa men har på de senaste 

dekaderna blivit mer och mer säkra. 

Den naturliga globala cirkulationen av vatten nära jordens yta kan illustreras i olika figurer 

(Fig. 1 & 3). Drivkraften i cirkulationen härleds från solens strålningsenergi. Huvuddelen av 

jordens vatten lagras på ytan i oceanerna (Tabell 1) och det är därför logiskt att beakta den 

hydrologiska cykeln att den börjar med solens strålning på denna största reservoar. 

Uppvärmning av havets ytlager orsakar avdunstning, alltså överföring av vatten från 

vätskefas till gasfas och i detta bildas en mycket viktig del av atmosfären. Vattenångan 

förblir huvudsakligen osynligt i denna atmosfäriska lagring som varar i genomsnitt 10 dagar. 

Vattenångan går tillbaka till vätskefas igen genom kondensation under molnbildning. Under 

”gynnsamma” atmosfäriska förhållanden produceras nederbörd (regn eller snö) som 

antingen återvänder direkt till havsreservoiren eller så kommer vattnet att ta en längre väg 

via landytan tillbaka till oceanen. Denna tid på land kan gå snabbt eller fördröjas i 10000-

tals år då snö kan ackumuleras i polarregioner eller på höga berg och bilda is i glaciärer och 

inlandisar. I tempererade områden kan nederbörden tas upp av vegetationen genom 

interception (vätning) och vattnet kan återvända direkt till luften genom avdunstning. 

Nederbörd som når marken samlas och bildar ytvatten eller infiltrerar ner i marken. 
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Markvattnet i jordlagren perkolerar genom de omättade skikten för att nå grundvatten där 

marken (jord eller berg) blir mättad. Ytavrinning och grundvattenflöde strömmar ihop till 

ytflöden som vattendrag och floder, ibland med tillfälliga uppehåll i sjöar och våtmarker, 

som slutligen dräneras vattnet tillbaka till havet.  

 

 
Figur 3. Förenklad bild av vattnets kretslopp som reklam för en miljömedveten förskola i Zambia. 

(Foto J. Åkerman) 

 

Faserna i den hydrologiska cykeln i vattendrag, mark och vegetation har en enorm betydelse 

i naturen, eftersom evaporation och transpiration också är en reningsprocess. 

Avdunstningen från havet omvandlar saltvattnet till färskvatten. Undantag finns och 

inkluderar lagring av grundvatten eller ytvatten med upplösta salter (bräckt vatten) och 

ytvatten med olika föroreningar orsakade av människa eller naturligt suspenderade fasta 

ämnen.  

Tabell 1. Globala vattenreservoarer och vattnets omsättningstid i dessa. (J. Åkerman 2017) 

Reservoar 10 3 km3 % Omsättningstid 

Oceaner 1 370 000 93,6 37 000 år 

Polarisar & Glaciärer 29 000 1,98 16 000 år 

Grundvatten (aktivt) 4 000 0,27 300 år 

Grundvatten (fossilt) 60 000 4,083 5 000 år 

Sjöar 125 0,00785 10–100 år 
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Saltsjöar 104 0,0071 10–10 000 år 

Markvatten 67 0,00457 280 dagar 

Atmosfären (ånga) 14 0,000954 10 dagar 

Floder 1,32 0,0000902 12–20 dagar 

Summa 1 463 311 100,0%  

 

Tabell 2. Totala vattenomsättningen över kontinenterna. (J. Åkerman 2017) 

Nederbörd P 108 400 km3/år 730 mm/år 

Totalavrinning  R 38 150 km3/år 260 mm/år 

varav grundvatten  Rg 12 000 km3/år 81 mm/år 

ytvatten Rs 26 150 km3/år 179 mm/år 

Totalinfiltration I 82 250 km3/år 551 mm/år 

Avdunstning   ET 70 250 km3/år 470 mm/år 

 

Räknat i mm vattenpelare är medelnederbörden globalt över land 730 mm/år enligt 

sammanställningen i Tabell 2. Av detta avdunstar 470 mm under det att återstoden 260 mm 

avrinner till havet. Merparten av den avdunstande delen utgör vegetationens 

vattenförbrukning (transpiration). De avrinnande 260 mm/år är vad som återstår och som 

rinner tillbaka till oceanerna via floderna och som kan vara till människans förfogande för 

egen vattenförsörjning. I detta inkluderas mängden vatten som kan tas ut för till exempel, 

dricksvatten, bevattning eller industri utan att vattenbalansen allvarligt störs. Vi finner alltså 

att cirka 15 % av totala infiltrationen perkolerar vidare till grundvattenmagasinet och 

medför grundvattenavrinning, medan 86 % av det infiltrerade vattnet avdunstar. Av 

totalavrinningen utgörs i genomsnitt cirka 70 % av ytligt vatten medan cirka 30 % utgör 

grundvattenavrinning. Relationerna mellan dessa två delar varierar givetvis starkt med 

klimatet och lokala geologiska förhållanden både i bergrund och lösa avlagringar. Det gäller 

alltså här i första hand i den globala skalan! 
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Som nyss nämnts gör den låga årliga variabiliteten hos grundvattenavrinningen att den är 

speciellt intressant ur vattenförsörjningssynpunkt. Avrinningen kan i de flesta fall uppdelas i 

ytavrinning och grundvattenavrinning. Den förra bildar flödena i flodernas avrinning, den 

senare den stationära delen basflödet som från grundvattnet kommer ut till vattendragen 

("base flow"). Uppdelningen baseras på modellen i Fig. 4 och som kan uttryckas av följande 

system av ekvationer: 

 

a) Q = G + S  

b) P = G + S + E  

c) I = P -S = G + E 

d) Kg =G/I  

e) Ke = E/I=1-Kg 

 
Q = totala flodavrinningen  

G= grundvattenavrinningen till floder 

S=ytlig avrinning 

P=nederbörd  

E=avdunstning  

I=totala infiltrationen till ett område 

Kg och Ke anger grundvattenavrinningens resp. avdunstningens andel av totala 

infiltrationen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förenklad flödesmodell av yt- och grundvattenavrinning. Termer enligt ekvationerna ovan. 

(J. Åkerman 2011) 
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Tabell 3. Vattenbalansberäkningar för havsytor respektive kontinentytor i mm/år genomsnitt från 

olika källor och författare. (J. Åkerman 2011) 

Nederbörd i mm Evaporation i mm Total avrinning 

från floder 

Total 

Infiltration 

Land Ocean Globalt Land Ocean Globalt  Land 

730 1137 1020 470 1240 1020        260       551 

 

Globalt når balansen över land jämvikt (= 0) om vi antar att dessa siffror stämmer och vi 

räknar över en längre genomsnittlig period. Alltså P = E +R ±∆S, 730-470-260 =0. Här 

kan man hitta ett otal andra siffror om man söker litteratur, nätet och media men 

variationerna är små och oftast inte speciellt relevanta i den globala skalan. 

 

Figur 5. Global fördelning av potentiell vattentillgång utryckt i årlig medelavrinning i mm. (J. 

Åkerman 2011) 

 

Vattenomsättningens regionala differentiering  

Den globala vattenomsättningen är rikt differentierad i rummet och ofta är det mer relevant 

att gå ner i rumslig skala från det globala vid vattenbalansberäkningar. Rent principiellt kan 

man grovt skilja på ett antal huvudceller i vattencirkulationen som är styrda av 

avdunstningscentra. Dessa centra utgörs av i första hand av de subtropiska 
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högtryckscellerna över oceanerna i höjd med vändkretsarna samt av de dominerande 

globala och regionala vindsystemen. Situationen är ungefär lika på de olika halvkloten men 

bäst och enklast att förstå för norra halvklotet. Det södra halvklotet som vi ofta kallar för 

vattenhalvklotet har ett mindre tydligt samband mellan ocean- och kontinentdelarna. I Fig. 

6 är båda halvkloten illustrerade med siffror på det relativa utbytet. 

 I dessa centra faller mycket lite nederbörd och solstrålningen är mycket kraftig. 

Luftrörelsen har en nedåtgående tendens i dessa högtrycksceller och på grund av den 

adiabatiska uppvärmningen är luften relativt torr och vattenupptagningsförmågan är stor 

och ökande. 

Luftmassorna över kallare havspartier längre norrut och söderut på respektive halvklot 

upptar givetvis också vatten från havet, men luften kan inte uppta tillnärmelsevis lika stora 

vattenmängder på grund av den lägre temperaturen (Tabell 4). En regional indelning av de 

viktigaste avdunstningsområdena i oceanerna, inom vilka avdunstningen överträffar 

nederbörden är följande: 

• Nordatlanten: kärnzon vid Azorerna-Antillerna (20o N 35 o W) 

• Sydatlanten: kärnzon vid 18o S 30 o W 

• Indiska oceanen: kärnzon från södra Madagaskar till SW Australien (30o S 55-

100o E) 

• N Stilla havet: kärnzon 25o N 18 o W 

• S Stilla havet: kärnzon 20o S 120o W 

 
Tabell 4. Luftens vattenhållande förmåga i gram/m3 luft vid olika temperatur i C°.  
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Distributionen av luftfuktigheten bestäms av de förhärskande vindförhållandena inom de 

olika klimatologiska zonerna. Följande huvudområden är grundläggande för den regionala 

fördelningen av vattnet från havets områden:  

• västvindzonen, även karakteriserad av nederbörd alla årstider 

• lågtrycksbälte, karakteriserat av frigivet kondensationsvärme 

• torrzon med hög avdunstning 

• subtropiska högtrycksområden med relativ avkylning av havet till följd av 

värmeförbrukning vid avdunstningen 

• ekvatoriala västvindszonen (tropiska konvergenszonen) med riklig tropisk 

nederbörd 

• lågtrycksbälte med hög nederbörd men ej extrem avdunstning 

 

De svaga och flacka högtrycksområdena över polerna har ringa direkt betydelse för 

kretsloppet på grund av sin låga temperatur. Av de centrala avdunstningszonerna är den 

nordatlantiska den viktigaste, eftersom stora fastlandsområden försörjs med vatten från 

detta område (Fig. 6). En viktig faktor är att inga höga bergskedjor hindrar passagen av de 

vattenrika maritima luftmassorna över kontinenterna runt Atlanten. Den Skandinaviska 

fjällkedjan ligger ”rätt” i sin utsträckning, men är för låg för att i global skala har någon 

större betydelse. Förhållandena runt Stilla havet är däremot omgivet av bergskedjor 

(Anderna, Klippiga bergen). Detta gör att stora delar av både Nord- och Sydamerika får sitt 

vatten från Atlanten i högre grad än från Stilla Havet. 

I Indiska oceanen och en dominerande monsuncirkulationen råder likartade förhållanden 

eftersom Himalaya är en effektiv skiljevägg för de söderifrån och sydväst ifrån kommande 

luftmassorna under sommarhalvåret (sydvästmonsunen). Den luft som passerar över 

Himalaya har redan förlorat större delen av sitt vatteninnehåll genom den orografiska 

nederbörden som utlöses över Himalayas sydsluttningar. I Fig. 6 visas grovt schematiserat 

hur denna globala vattenfördelning äger rum. Från de olika avdunstningscentra försörjs 

landområden med horisontellt transporterat vatten i latent form (vattenånga) eller i moln. 

Områdenas storlek är ungefärliga och relativa. 

Tabell 5. Försörjd landareal för respektive oceanyta och dess avdunstande område.  

 

 

 

 

 

Närområde Deficit i kärnan Försörjd landareal 

Nordatlanten 1 200 mm 74, 7 milj km2 

Del av nord- och sydatlanten 1 500 mm 7 milj km2 

Sydatlanten 1 600 mm 9, 6 milj km2 

NW Stilla havet 1 500 mm 13, 1 milj km2 

NE Stilla havet  2, 1 milj km2 

S Stilla havet 1 000 mm 2, 8 milj km2 

Indiska oceanen I 400 mm 19, 6 milj km2 
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Figur 6. Generaliserad bild av horisontellt transporterat vatten i latent form (vattenånga) eller i 

moln. Områdenas storlek är ungefärliga och relativa och siffervärdena i figuren är i miljoner km2. 

Heldragen brun linje är större blockerande bergskedjor, streckad linje mindre men lokalt 

betydelsefulla bergskedjor. 

I flera studier över den atmosfäriska vattenbalansen på norra hemisfären uppdelas den 

regionala fördelningen av vattenångstransport i zonal (väst-östlig) respektive meridional 

(nord-sydlig eller syd-nordlig) riktning. Stora positiva centra för den zonala transporten, det 

vill säga med flöden i väst-östlig riktning återfinnes på mellanlatituderna, där västvindarna 

dominerar. Stora negativa bälten framträder i tropiska områden där starka och ihållande 

ostvindar råder. I meridional led framträder flera centra för nordligt flöde (positiv transport 

av vattenånga mot norr) omväxlande med centra för sydgående (negativ nettotransport av 

vattenånga). Denna bild är bäst och starkast utbildad över oceanerna. 

Om vi betraktar nordatlanten och Västeuropa är bilden relativt enkel. De fuktiga 

luftmassorna, som med västvindar passerar in över Europa i stort sett kontinuerligt året 

om, avger nederbörd året om huvudsakligen i de västliga delarna. På sin väg österut upptar 

luftmassorna lite av den fuktighet som avges från landområdet genom avdunstning. Den 

advektiva (horisontella) transporten undergår i flera steg kondensation till moln och ofta 

sker nederbörsutlösning i flera steg. Skeendet kan upprepas ett antal gånger beroende på 

lufttemperatur, frontbildning och inverkan av topografin.  
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Den relativa totalkvantitet av nederbörd, som avgivits av en initial kvantitet oceanvatten 

innan vattenmängden når havet, kan uttryckas genom en så kallad kretsloppskvot. För de 

olika kontinenterna har erhållits värden som återges i Tabell 6.  

Tabell 6. Beräknade värden på kretsloppskvoten för de olika kontinenterna. 

 

Den totala avrinningen från kontinenterna är ofta svår att beräkna i detalj men har sitt givna 

intresse bland annat med hänsyn till sin betydelse för vattenförsörjning. Även om 

mätningar av vattenföringen i floder är relativt omfattande i vissa delar av världen, saknas i 

realiteten detaljerade och noggranna mätningar av uppemot halva totala avrinningen från 

kontinenterna. Bilden blir dock bättre och bättre och kvaliteten och tillförlitligheten i 

mätningarna ökar. En sammanställning och beräkning av totala avrinningen grundad på en 

klassuppdelning av världens floder efter storlek (medelvattenföring) finns illustrerad i Tabell 

7. Här rangordnas några av de största floderna på jorden i ordning efter 

medelvattenföringen och därefter finner man att sammanlagda avrinningen borde ligga 

strax under 700 000 m3/s eller 22 000 km3/år. Avrinningens fördelning över de olika 

kontinenterna framgår i tabell 3 där den totala avrinningen är uppskattad till cirka 38 

150km3/år. 

 

  

Landområde Areal 
milj km2 

Kretsloppskvot 

Australien 7.96 1,15 
Europa 9.67 1,20 
Sydamerika 17,98 1,30 

Nordamerika 20,44 1,35 

Afrika 29,81 1,45 

Asien 42,28 1,55 

Eurasien 51,95 1,65 

Afrika och Eurasien 81,76 1,90 
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Tabell 7. Uppskattad vattendränering ut till havet genom jordens största floder samt i tillägg ett 
urval mindre floder. Urval ur varierande källor med varierande noggrannhet etc. Alltså endast siffror 
som relativ illustration och eventuell egenstudie och jämförelse. (J. Åkerman, 2011) 

 
x) Rangordning efter vattenföringens storleksordning enligt följande: 
   mer än 100 000 m/sek 
  II  mer än 10 000 m/sek 
  III mer än 1 000 m/sek 
  IV mer än 100 m/sek 
  V  mer än 10 m/sek 
 

Vattenbalansberäkning i mindre skala 

Termen vattenbalans är vanlig inom hydrologin och används med varierande innebörd. 

Begreppet balans antyder ju jämvikt. I de flesta sammanhang kan vattenbalans användas 

kvalitativt såsom ett uttryck för det hydrologiska kretsloppet. I realiteten förekommer ingen 

sådan jämvikt. Likhet mellan inkomster och utgifter i ”vattenbalansen" förutsätter ju 

nämligen konstanta magasin. Men magasinen varierar både i kort och lång tidsskala vilket 

innebär att flödena befinner sig i "obalans". I denna mening är begreppet vattenbalans 

närmast ekvivalent med vattenbalansberäkning eller vattenbudget. 

Begreppet vattenbalans används kvantitativt i analogi med den ekonomiska terminologin: 

balansen är positiv om inkomsterna överväger över utgifterna och i motsatt fall är balansen 

negativ. Vid positiv balans finns ett ”överskott” av vatten som kan rinna via ett vattendrag 

eller skapa en försumpning eller översvämning. I fortsättningen kommer vattenbalans 

endast användas i sin kvantitativa innebörd som ett utryck för jämvikt.  

När vi utnyttjar begreppet "vattenbalans" baserar vi termen på att mängden vatten hela 

tiden är konstant. Med detta betraktelsesätt kan man studera ”vattenbalansen", det vill 

säga göra upp en vattenbudget för ett valt geografiskt delsystem i kretsloppet. Alla dessa 

delsystem är öppna, vilket betyder att vatten tillförs och/eller bortförs. 

Spatial och temporal skala 

Studier och beräkningar av en vattenbudget för ett valt geografiskt system kräver beaktande 

av tidsskalan. Ju kortare tidsskala som utnyttjas, desto större kan ändringarna i magasinens 

innehåll vara. Studeras emellertid den genomsnittliga årliga vattenbalansberäkningen för en 

längre tidsperiod, brukar ofta magasinändringen försummas eftersom den per år räknat 

antas bli så liten. Vattenbalansberäkningar kan göras för ett eller flera led av kretsloppet och 

Rangordning Antal 
floder 

Dräneringsomådets 
yta i 1000km2 

Vattenföring/år 
m3/sek 

Vattenföring/år 
l/s km2 

I 1 6300  175 456 27,8 
II 14 29 161  292 698 10,6 
III 59 22 956  149 829 7,72 
IV 156 9955 52 890 6,91 
V 183 3345 4124 3,23 
Summa 413 71 717  674 997 59,66 
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tillämpas i olika skala: lokal, regional, global. I tabell 8 ges exempel på några olika delsystem. 

Av dessa är avrinningsområdet i särklass det viktigaste. 

På kort sikt inom delar av året (eller ibland ett speciellt år, eller under en 

klimatförändringsperiod) befinner sig alla system mer eller mindre i obalans. Detta är 

naturligt eftersom det är ju det som är själva innebörden av ett kretslopp. Systemet är av 

naturen dynamiskt och karakteriseras av dess flöden. 

Tabell 8. Exempel på lika delsystem på vilka man kan göra vattenbalansberäkningar. (J. Åkerman, 
2017) 

 

Avrinningsområdet kan var av olika storlek och vi kan välja att räkna på Amasonflodens 

avrinningsområde, ett av dess biflöden eller vilken flod eller vilket mindre biflöde som helst. 

Vi kan även vara intresserade i ett mycket lokalt system som till exempel en stad, en åker, en 

skog, en sjö, en källa, en brunn, en blomkruka eller en lysimeter (Fig. 7). Om vi går ner i 

den spatiala skalan måste vi i de flesta fall också gå ner i den temporala (tidsskalan). Vi 

måste kanske också bestämma on vi skall utnyttja den grundläggande formeln; 

P=E+T+R±∆S eller P-E-T-R=±∆S eller P-ET-R=±∆S eller P-ET-R±∆S=0 

Där P=nederbörd (Precipitation), E= evaporation (Evaporation), T= transpiration 

(Transpiration), ET= Evapotranspiration, R= avrinning (Run off) och ±∆S skillnad i 

magasin (Storage). 

Eller om vi vill eller behöver utveckla den till att omfatta fler undertermer för att optimera 

det önskade resultatet; 

P+Idom+Iagric –Elake- Eriv- Esoil- Einterc -Tsoil- Tnat.-Tfor – Tcrop- Rsoil- Rgr- Rriv-EX = 

∆Ssoil+ ∆Sgroundw + ∆Ssurf + ∆Slake + ∆Surb  

Där P= nederbörd, Idom= import dricksvatten, Iagric = import jordbruk, Elake= evaporation 

sjöar, Eriv= evaporation floder - Esoil = evaporation mark- Einterc= evaporation från 

interception,- Tnat. = transpiration ytvegetation, Tfor= transpiration skog, Tcrop= 

transpiration grödor, Rsoil= avrinning markvatten, Rgr = avrinning grundvatten, Rri = 

System Exempel 

1. Ett separat magasineringsled inom ett 
avrinningsområde. 

Ett lokalt grundvattenmagasin. 

2. Ett separat magasineringsled i regional 
skala. 

Atmosfärens vattenmagasin. 

3. Ett delkomplex av systemet i global 
skala. 

Världshavet - kontinenterna. 

4. Ett delkomplex av systemet i lokal 
skala. 

Ett avrinningsområde. 
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avrinning floder, EX= export av vatten = ∆Ssoil = markvatten, ∆Sgroundw = grundvatten + 

∆Ssurf= ytvatten, ∆Slake = sjöar & dammar, ∆Surb= urbant lager  

Här kan vi alltså, om vi har tillräckligt med mätdata på de övriga komponenterna (eller de 

saknar betydelse och kan ges värdet 0) sätta till exempel faktor ∆Sgroundw som den okända och 

sätta in mätvärden på de övriga för en viss period. 

Till exempel (enhet mm/år); 700+0+25-252-157-298-0+50+25+0=∆Sgroundw ger oss att 

∆Sgroundw. = +93mm, alltså en ökning av grundvattenmagasinet med 93mm under perioden 

i fråga. 

 

 

Figur 7. Exempel på tillämpning av vattenbalansberäkning på en krukväxt. Detta är ett förenklat 

exempel på hur en lysimeter fungerar och hur man beräknar vattenbalans för en jordart eller 

växt/gröda. (J. Åkerman, 2017) 

Avrinning i ett vattendrag 

Med avrinning i ett vattendrag menas den totala vattenmängd som avrinner från ett 

avrinningsområde i form av ett vattendrag under ett givet tidsintervall. Synonymt med 

flodavrinning använder man begreppet vattenföring, då man är intresserad av hur stor 

vattenmängd som vattendraget transporterar per tidsenhet (m3/sek). Avrinningen 

motsvarar vattenföringen per ytenhet inom tillrinningsområdet. Vattendraget får sitt 

tillflöde av vatten genom ytavrinning direkt till flödeskanalerna, avrinning i den omättade 

jordzonen, grundvattenavrinning och tillrinning från anslutande vattendrag och biflöden. 

Ytavrinning är den del av nederbörden som direkt på markytan strömmar till ett vattendrag. 

Inom de humida tempererade områdena och under naturliga förhållanden under 

vegetationsperioden är denna typ av avrinning liten eller saknas. Den främsta orsaken till 
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detta är vegetationen, som medför dels ökad infiltration och dels ökade vattensamlingar. 

Avrinningen i den omättade jordzonen varierar starkt med permeabiliteten i de olika 

jordlagrena. Inom jordzonen är denna i regel störst i de övre horisonterna med öppen 

struktur och ett högt innehåll av organiskt material. Lägre horisonter är i regel mindre 

genomsläppliga, genom att finare material har sköljts ner i dessa. När tillräcklig 

genomfuktning är uppnådd (nära mättnad oftast), uppstår ett flöde mot lägre delar och mot 

vattendragen i framförallt den övre delen av den omättade jordzonen. Det djupare 

perkolerade vattnet når grundvattenzonen och avrinner på djupet som grundvatten till 

vattendraget. 

Specifik avrinning 

I olika sammanhang används termen specifik avrinning, vilket är avrinning per ytenhet 

inom ett dräneringsområde och en specifik tidsperiod. Specifik avrinning är därmed ett 

användbart mått på den långsiktiga vattentillgången inom avrinningsområdet 

(dräneringsområdet). I de flesta fall uttrycks termen specifik avrinning i millimeter vatten. 

Den specifika avrinningen beror på det geografiska läget inom en region eller ett land och 

varierar med olikheter i klimatet, geologin (bergarter och jordarter), vegetationen och 

markanvändningen. I Sverige har vi områden med särskilt hög nederbörd, som till exempel 

i de västra och norra delarna av Sverige. I östra delarna av hela Sverige är nederbörden 

markant lägre, med lägre specifik avrinning som följd. Mest markant är Gotland där stora 

delar inte har någon specifik avrinning i ytvattendrag över huvud taget. Här medför 

kalkstensbergrunden att merparten av dräneringen går under jord i en karstdränering. 

Gotland och även Öland är kända problemområden vad gäller vattenförsörjning under 

torrperioder. 

Avrinnings karaktäristika 

Avrinning i vattendrag uppdelas i direkt avrinning, som omedelbart visar sig efter ett regn 

eller snösmältning, och basflöde, som oftast förekommer även under perioder utan 

nederbörd. Den direkta avrinningen består av ytavrinning och den snabbare delen av flödet 

i den omättade zonen, medan det fördröjda flödet från denna zon och 

grundvattenavrinning utgör basflödet. Avrinningens olika komponenter framgår av 

flödesschemat i Fig. 8. 
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Till den direkta och ”omedelbara” avrinningen medverkar i regel endast en mindre del av 

ett avrinningsområde. Detta förklaras av att den snabbare avrinningen bara kommer direkt 

från ytan i anslutning till vattendragen och från markskiktet där jordfuktigheten är 

tillräckligt stor. Variationen är dock stor beroende på att jordfuktighetsförhållandena 

varierar både i tid och rum beroende på årstid och mängden nederbörd. På längre avstånd 

från vattendragen, där i naturliga områden lutningen blir allt större ju närmre vattendelaren 

man kommer, får flödet i den omättade jordzonen allt större betydelse. Från långt bort 

liggande delar av avrinningsområdet kommer i regel endast bidrag genom 

grundvattenavrinning. 

Figur 8. Nederbördens uppdelning i ytavrinning, infiltration och perkolation. (J. Åkerman, 2017) 

I förenkling kan man tänka sig fem olika avrinningssituationer beroende på tillgången på 

vatten. 

1. Under regnfria perioder är grundvattennivån låg. Avrinningen är ett basflöde och 

sker genom utdränering av grundvattnet under inverkan av gravitation, vilket 

medför en ytterligare sänkning av grundvattennivån. Vid längre torrperioder (eller 

under vintern med snö) och inom arida områden kan avrinningen helt upphöra om 

grundvattenytan sjunker under flodbotten. 

2. I inledningsstadiet av ett regn uppdelas detta på interception, infiltration och 

temporär magasinering i ojämnheter i markytan. Infiltrationen medför en gradvis 

ökning av markvattnet till dess fältkapaciteten är nådd. Efter detta sker en ökning av 

mängden fritt rörligt vatten. Ytavrinningen är initialt liten utom på impermeabla 

ytor. Grundvattenavrinningen påverkas ännu inte. 

3. Vid fortsatt regn uppnås maximal interception och markhåligheterna fylls ut 

maximalt. Regnöverskottet infiltreras och kan om det överskrider 

infiltrationshastigheten åstadkomma ytavrinning. Markvattenzonen genomfuktas 

efter hand som vatten tränger ner till grundvattenzonen och börjar höja dess nivå. 

Genomfuktningen medför också att ett markvattenflöde uppkommer och bidrar till 

avrinningen. 

Genomsläppliga lager 

Genomsläppliga lager 

Tätare lager 

Tätare lager 

Infiltration 

Djup perkolation 

Nederbörd 

Ytavrinning 

Markyta 
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4. Då alla naturliga magasin har fyllts antar infiltrationen sin transmissionshastighet 

genom markvattenzonen och bidrar både till markvattenflödet och till 

grundvattenflödet. Om nederbörden fortsätter höjs grundvattennivån tills jämvikt är 

nådd och resterande regnmängder avrinner på markytan. 

5. När nederbörden upphört töms efterhand de olika magasinen och vi är slutligen 

tillbaka vid det första stadiet. 

Ovanstående beskrivning är naturligtvis förenklad; det verkliga förloppet är oftast mer 

variabelt och komplicerat.  

Avrinningsområdet 

Den gängse termen för ett avgränsat geografiskt område inom vilket nederbördsvatten 

avrinner till är avrinningsområdet. Avrinningsområdet kan också kallas dräneringsområde. 

Ett avrinningsområde kan vara i alla möjliga storlekar, från Amasonflodens 

avrinningsområde (7 180 000 km2) till en liten bäck på några hektar. I olika tillämpningar är 

det praktiskt att dela upp större avrinningsområden till mindre delavrinningsområden  

Ett avrinningsområde omfattar både själva markytan och ytan av områdets sjöar, dammar 

och vattendrag. Om man däremot räknar på och endast behandlar själva markytan som 

erhåller direkt nederbörd eller från vilken snö smälter och avrinner till sjöar och vattendrag i 

området, så benämns detta tillrinningsområde. Enligt svensk definition är ett 

avrinningsområde; "ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en 

sekvens av rännilar, diken, bäckar, åar, floder och möjligen sjöar till havet via ett enda 

flodutlopp eller vid en enda flodmynning eller ett enda delta". 

Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar som delar flödet från regn och smältvatten åt 

olika håll till olika avrinningsområden. Gränsen för avrinningsområdet utgörs av 

vattendelaren som följer höjdryggarna i terrängen och separerar vattnet till olika 

avrinningsområden. Ibland är höjdryggarna i terrängen och vattendelaren mycket enkla att 

finna i karta eller bild, men i slättområden kan det vara svårt att med precision avgränsa ett 

avrinningsområde och markera en vattendelare. 

När det gäller grundvattenflödet och dess strömmar talar man på samma sätt om ett 

infiltrationsområde. På samma sätt som för ytvattnet pratar man om en grundvattendelare. 

Vattendelaren kan då det gäller ytvatten ofta enkelt bestämmas med hjälp av en topografisk 

karta eller flygbilder i stereo. Även om grundvattenflödet ofta är konformat med markytans 

topografi, sammanfaller grundvattendelaren inte nödvändigtvis med ytvattendelaren i 

planet. För noggrann bestämning måste man får i sådana fall bestämma grundvattenytan 

och flödet genom studier i borrhål och brunnar. 

Avrinningsområdets geometri 

Det är ofta viktigt att på olika sätt beskriva och kvantifiera avrinningsområdets form och 

olika geometriska karaktärer. Detta kan behövas för att förstå de avrinningskaraktärer som 

vattendraget uppvisar i olika situationer. Till exempel efter ett kraftigt kortvarigt regn, efter 

en hel säsongs nederbörd, efter snösmältningen etc. Höjdförhållandena i ett 

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/q---t/ordbok-q-t/2013-03-14-tillrinningsomrade.html
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avrinningsområde beskrivs enklast genom en så kallad hypsografisk kurva, som enklast ger 

en höjdprofil från flodens mynning till vattendelaren. En sådan kura är enkel att konstruera 

från den karta eller från en digital databas. Enklast är naturligtvis om man har tillgång till 

och kunskaperna i att använda ett GIS. I figur 9 visas en enkel hypsografisk kurva där lite 

av de areella aspekterna inkluderas. Här visas sambandet mellan höjd över områdets lägsta 

punkt och den relativa andelen av områdesarean som ligger högre än varje annan vald nivå. 

 

Figur 9. Konstruktion av hypsografisk kurva. (J. Åkerman 2009) 

De faktorer som påverkar avrinningen i ett vattendrag gör att i allmänhet stora 

avrinningsområden ur hydrologisk synpunkt uppför sig annorlunda än små. Ett särdrag för 

ett litet område är att ytavrinning och markvattenflöde är de dominerande bidragen till 

högvattenflöden. Vidare är små områden känsliga för regn med hög intensitet och liten 

varaktighet liksom för förändringar i markanvändning (till exempel bebyggelse, 

infrastruktur, jord- och skogsbruk). I stora områden är magasineringen i själva vattendraget 

markant och därmed undertrycks denna känslighet. Denna relativa indelning kan vara svår 

att greppa och direkt tillämpa men vi kan slå fast att merparten av de svenska vattendragen, 

undantaget de norrlänska älvarna, i detta hänseende kan betraktas som små.  
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Rent generellt är det oftast lättast att jobba med och räkna på de stora vattendragen och 

avrinningsområdena och på längre tidsperioder. Problemen och felkällorna ökar som regel 

när man går ner både i rums och tidskala.  

Figur 10. Exempel på ett svenskt dräneringsområde, Kävlingeån i Skåne, med dess ytvatten (sjöar 
och våtmarker markerade i svart) år 1812 och år 2010.  

Lineära aspekter 

En bestämning av ett avrinningsområdes perimeter (omkrets) i ovannämnda termer är inte 

besvärlig särskilt i de fall där yt- och -grundvattendelarna sammanfaller med de 

topografiska. Ytvattenkanalernas morfometri (form och längd) kan vara knepiga att kartera i 

områden med djup jord och riklig vegetation. Vid bestämning av en flods delar (former och 

storheter) krävs att man kan bestämma att det är permanenta delar av ett väldefinierat 

dräneringsområde och inte temporära delar. Ofta bestäms de linjära aspekterna av en flods 

nätverk utifrån två huvudsynpunkter: 

(a) topologin, som beaktar systemets förgreningar och sammankopplingar och ger ett 

system de olika delarnas ordning (Fig. 11); och 

(b) den geometriska, som har att göra med längderna, formerna och orientering av nät 

verkets delar. 

2010 

1812 
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Bestämning av ett hierarkiskt system av flodarmarna i ett vattendrag är viktigt på grund av 

att de olika delarna och deras ordning har olika hydrologiska egenskaper. Till exempel så 

reagerar de delar som är av första ordningen snabbast på en flödesökning i samband med 

nederbörd eller snösmältning eftersom vägen från ytan till flödeskanalerna är som kortast. 

Det finns flera olika metoder att ranka komponenterna i ett flodsystem men mest använt är 

det av Strahler i vilken de första permanenta kanalerna ges rank 1. När två första 

ordningens bifloder sammanflyter bildas ett kanalsegment av ordningen 2 och när 2 kanaler 

av ordningen 2 sammanflyter får vi en kanal av ordningen 3 och så vidare (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. A.N. Strahler’s system för att skapa ett hierarkiskt system av flodarmarna i ett vattendrag 

[se Strahler 1964] 

Mark och grundvattenbalans 

Mark och grundvattenbalans kan beräknas på i princip samma sätt som för 

dräneringsområden. Mark- och grundvatten finns i varierande mängd och lokalisering i alla 

sammanhang inom ett dräneringsområde. I ett vertikalsitt från markytan och ner genom 

jordlager- och berggrund utnyttjas termerna enligt Fig. 12. Grunden är en indelning i en 

omättad zon närmast under markytan och sedan på djupet i en mättnad zon, vars övre 

gräns är grundvattenytan. På större djup finns fritt vatten i slutna porer i bergrunden som 

inte kan röra sig och därmed inte deltar i vattnets cirkulation. I bergrunden finns sedan även 

vattenmolekyler som är kemiskt bundna till bergrunden. Detta vatten kan frigöras vid 

kraftig upphettning – rostning som vid tillverkning av cement eller gips. Jordar och 

bergarter har olika porositet – alltså andel luftfyllda porer. Med en enhetlig volym jord eller 

bergmaterial, betecknad som VT, består den totala volymen av både fasta ämnen (Vs) och 

hålrum (Vv). I alla jordarter och de flesta bergarter står hålrummen i förbindelse med 

varandra och hålrummen kan innehålla antingen luft eller vatten. En mättnadsgrad mindre 

än 100 % indikerar att luft upptar delar av hålrummen. En annan term i vanlig användning 

när det gäller i första hand jordar, är fuktinnehåll, θ som definieras som volymen av vatten  
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dividerat med den totala volymen (Vw/Vv) uttryckt i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Hydrologisk terminologi för ett vertikalsnitt från markytan till stort djup i underliggande 

bergrund. (J. Åkerman 2012) 

Vid kontakten mellan den nedre delen av något torrt poröst material och ett fuktigt 

material, som till exempel grundvattenytan, kommer vattnet att stiga upp i kapillärrören i 

materialet. Denna kapillära stigning är beroende av kapillärrörens diameter och kommer att 

sugas upp till en viss höjd över det mättade materialet inom grundvattenzonen. Detta ger 

upphov till den så kallade kapillärvattenzonen (Fig. 12). Den drivkraft som är ansvarig för 

kapillära stigningen kallas ytspänning, en kraft som verkar parallellt med vattnets yta i alla 

riktningar på grund av en obalanserad molekylär attraktion av vattnet vid gränsen. 

Kapillär stigning uppstår från en kombination av vätskans ytspänning (i det här fallet 

vatten) och förmågan hos vissa vätskor att väta de ytor som de kommer i kontakt med. 

Denna vätning av kontaktytan förorsakar en krökning av vätskeytan, vilket ger en 

kontaktvinkel mellan vätska och fast substans som avviker från 90° och ger en krökt yta. 

När det gäller vatten buktar ytan uppåt centralt i kapillärröret. Eftersom trycket över den 

krökta ytan är lägre än över en plan yta kommer vattnet i kapillärröret att stiga och ligga 

högre än en plan vattenyta. Ju finare kapillärer, ju mer krökt yta och kraftigare kapillär 

stigning. Detta är en oerhört viktig process i olika jordars vattenhållande förmåga och 

samband mellan markvatten och olika växter/grödor.  
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Mätning av snönederbörd och vatteninnehåll i snö 

All mätning av nederbörd görs i mm vatten i standardiserade nederbördsmätare vid landets 

synoptiska väderlekstationer eller vid ett något tätare nätverk av nederbördstationer. När 

nederbörden kommer som snö, smälts snön i det uppsamlande kärlet och mäts sedan på 

samma sätt som om nederbörden kommit som vanligt regn. Mätningen av snönederbörd är 

oftast mindre noggrann än regnnederbörd då snön oftast får en mer markparallell riktning 

och därmed har svårare att fångas upp i mätinstrumentet. 

SMHI i Sverige har cirka 750 stationer som mäter och rapporterar nederbörd, varav ungefär 

120 är automatstationer och de övriga är manuella. Antalet stationer har varierat stort 

genom åren från cirka 400 år 1881 och var som mest cirka 900 år 1970. Detta gör att 

dataserierna är varierande långa och att bara ett mindre antal har de verkligt långa serierna. 

  

Figur 13. Standardtyp av nederbördsmätare med tillhörande mätglas vid SMHIs manuella stationer 

med en vindskärm av typ nipher. Andra länder har andra typer av vindskärmar men principerna är 

de samma – att öka noggrannheten i uppsamlingen av nederbörd vid hård vind och speciellt 

snönederbörd. (Bild från SMHI) 

För att mäta snödjupet kan man använda sig av en snöpegel. En sådan är en i centimeter 

graderad mätsticka som antingen sticks ned i snön för hand eller så är den fastgjord i 

marken och påminner då om motsvarande instrument för mätning av vattenytors nivå. 

Eftersom snön inte faller så att den fördelas jämnt måste djupmätningarna utföras på ett 

flertal ställen vid stationen inom ett förutbestämt område och varefter medeldjupet 

beräknas. De viktigaste med att mäta snölagrets mäktighet är att man kan beräkna hur 

mycket vatten som ett snömagasin innehåller efter smältning. Man får ett mått på 

snötäckets vattenvärde genom att mäta den höjd till vilket smältvattnet skulle stiga vid 

fullständig omvandling av snötäcket till vatten. Man erhåller på detta sätt snöns densitet 

som kvoten mellan vattenvärdet och snödjupet.  
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Vid stark vind kan skyddsskärmar hjälpa till att öka noggrannheten, men kvar blir alltid ett 

fel. Detta på grund av att den nederbörd man uppmäter består dels av den egentliga 

snönederbörden och dels av snö som virvlat upp från ytan, så kallat snödrev. Snödrev 

börjar uppkomma på slät mark vid en vindhastighet av 5-7 m/s.  

Vid noggranna mätningar av snö inom ett dräneringsområde mäts vattenvärdet i snö 

genom en speciell snötaxering med ett snörör av vilket finns olika utföranden. Snörörets 

mätprincip är att röret trycks ner genom snölagret. I en del utföranden är den första 

rördelen försedd med ett skär för att kunna skära genom is. När röret nått marken kan 

snödjupet mätas. Därefter tas röret upp och röret med innehåll vägs med hjälp av en 

noggrann våg. Självfallet kan snön även smältas och vattenvärdet bestämmas genom att 

hälla smältvattnet i ett mätglas. 

Arell nederbördsberäkning 

En av hydrologins allra knepigaste frågor är kopplad till tätheten av mätare i ett nätverk och 

hur representativ varje mätpunkt är. Det är alltså en fråga om vilken information och areell 

representativitet som varje mätpunkt i en mätserie ger. Genom att placera mätare för 

bestämning av areell nederbörd med hänsyn till topografi, markanvändning etcetera, får 

man till skillnad från en slumpmässig placering av mätaren en inverkan av faktorer som 

man tror är karakteristiska för dräneringsområdet. På så sätt får man en god uppfattning av 

medelvärdet och dess representativitet.  

Det bedrivs ett intensivt studium världen över för att finna ändamålsenliga riktlinjer för hur 

nätverk för nederbördsmätningar ska se ut för att ge optimal säkerhet i beräkning av areell 

av nederbörd. De vanligaste metoderna redovisas i det följande. 

Traditionellt medelvärde 

Det beräkningsmässigt sett enklaste sättet att försöka uppskatta en areell nederbörd - om 

man har mätvärden från ett antal nederbördsstationer - är att bestämma medeltalet för alla 

mätningar för samma tidintervall (Fig. 14). Traditionellt medelvärde ger ett osäkert värde 

för exempelvis ett topografiskt mycket oregelbundet område där variationer i nederbörd 

kan vara stora inom korta avstånd. Detta innebär att denna metod endast bör användas i ett 

ganska flackt område med jämn fördelning av stationer och där variationerna i 

nederbördsmängderna är små. 
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Figur 14. Beräkning av enkelt traditionellet medelvärde inom ett dräneringsområde. (Åkerman 

2017) 

Thiessens metod 

Thiessenmetoden är en metod som viktar de individuella mätvärdena från stationerna inom 

ett dräneringsområde. Man drar räta linjer mellan de olika stationerna och på dessa dras 

mittpunktsnormaler så att ett nät av polygoner erhålls. Varje station/mätare anses nu 

representativt återge nederbörden inom respektive polygon. Betecknar man nederbörden 

vid stationen n med P och motsvarande polygonarea med A erhålls som uppskattning av 

medelnederbörden för hela området; 

P = (P1A1 + P2A2 ………. PnAn  / A1 + A2 ……. An    

=
A1

𝐴
. P1 +

A2

𝐴
 𝑃2 … + 

An

𝐴
 𝑃𝑛 

varav framgår att viktfaktorerna är an = An/A, det vill säga vi kan också skriva 

P= ∑ (𝑎𝑛 . 𝑃𝑛)𝑛
1  

Tabell 9. Tillämpningsexempel för Thiessenmetoden.  Jämför med Fig. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs nb. km2 % yta viktad nb 

16,30 18 1 0,16 

35,60 307 19 6,75 

48,00 278 18 8,65 

67,50 307 19 12,8 

38,60 51 3 1,16 

74,50 235 15 11,2 

125,00 210 13 16,25 

111,30 195 12 13,35 

  1601   70,32 
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Figur 15. Schematiserad skiss över tillämpning av Thiessen-metoden på samma siffror som i de 

övriga exemplen. Notera att figuren inte i alla delar är helt korrekt vad gäller vinklar. (J. Åkerman 

2017) 

Detta ger ett medelvärde på 70,32 mm enligt Thiessen metoden. 

Triangelnätmetoden 

Denna metod är en variant av Thiessen och innebär att området i stället indelas i 

triangelformade områden genom att förbinda närliggande mätpunkter med hjälp av räta 

linjer. Medelnederbörden inom varje triangelformat område beräknas till medeltalet av de 

tre uppmätta nederbördsvärdena i triangelns hörn. 

Isohyetmetoden 

Isohyeter är de linjer som förbinder punkter med samma nederbörd i till exempel en 

synoptisk väderlekskarta eller i en klimatkarta. I isohyetmetoden uppskattar man med hjälp 

av nederbördsvärden vid de olika mätstationerna isohyeterna för området med en linjär 

interpolation mellan de närliggande stationerna. Medelnederbörden beräknas genom att 

mäta ytan av området mellan två närliggande isohyeter och multiplicera detta med det 

nederbördsvärde som utgör medeltalet mellan de två isohyetvärdena. Ofta kommer man till 

nästan eller samma resultat som Thiessen metoden men ofta med större arbetssinsats. Med 

tillgång till moderna GIS-program kan alla dess metoder enkelt tillämpas och 

noggrannheten diskuteras med större relevans.  

Ytterligare faktorer så som topografi, markanvändning, bebyggelse och vegetation kan 

också vägas in och ge betydligt relevantare medelvärden för en speciell frågeställning eller 

ett speciellt klimat. 
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Tabell 10. Tillämpningsexempel för Isohyetmetoden.  Jämför Fig. 16. 

 

 

 

 

Medelvärde 115000/1600 = 71,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Schematiserad skiss över tillämpning av isohyetmetoden på samma siffror som i de övriga 

exemplen. (J. Åkerman 2017) 

Återkomstid för flöden och nederbörd 

Begreppen 50-års och 100-årsregn, 50-års och 100-årsflöden i floder eller 50-års och 100-

årsvatttenstånd vid kuster blir mer och mer vanliga i diskussioner kring klimatförändringar. 

Återkomstid (return period) är en enkel statistisk beskrivning av sannolikheten för hur ofta 

eller att en viss variabel uppträder. Ett annat utryck är att beskriva frekvens och magnitud 

av till exempel extrem nederbörd.  Beräkningen är baserad på en i bästa fall lång dataserie. 

Analys av nederbörds- eller avrinningsfrekvens inbegriper mängd (mm nederbörd) eller 

volym (m3/sek avrinning), eftersom mycket höga värden är sällsynta (stora mängder 

Isohyet mm Yta netto yta  nb medel nb. Volym 

125 35 35 132,5 4 637,5 

100 230 195 115 22425 

75 505 275 87,5 34 062,5 

50 1070 565 62,5 35 312,5 

25 1525 455 37,5 17 062,5 

25 1600 75 20 1500 

        115000 
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korrelerar med låg frekvens) medan låga värden är vanliga (korrelerar med hög frekvens). 

Flera tekniker för storleks-/frekvensanalys finns, men den vanligaste och lättaste är en 

Gumbelanalys. Gumbelanalysen bygger förenklat utryckt på den statistiska teorin om att 

extrema värden förr eller senare kommer att överträffas. En extrem torka kommer förr eller 

senare att överträffas av en värre. En översvämning kommer i framtiden att följas av en 

ännu värre och så vidare. Även om extremvärden kan komma i perioder eller följa en trend, 

kommer de normalt inte i cykler. För att enkelt kunna bedöma extrema värdens 

”återkomsttid” behöver vi en icke-cyklisk analysmetod. Gumbelanalysen erbjuder en sådan. 

Genom att lista maxvärden för en variabel (till exempel nederbörd, flöde eller vattenstånd) 

under hela den tidsperiod för vilken vi har mätvärden kan vi lätt beräkna återkomstiden för 

de olika maxvärdena. 

Återkomstiden i år är lika med; 

𝑅𝑃 =
𝑛 + 1

𝑟
 

 

Där RP= Återkomstid (return period), n= antalet observationer i serien och r = ranking-

värdet för en speciell observation.  

Hur det ser ut förklaras bäst med ett exempel. Det beräknade värdena plottas sedan ni i ett 

logaritm-diagram (Fig. 17). 

I det ideella fallet med ett mycket stort antal observationer kommer värdena ligga längs en 

rak linje. Denna eller en utjämnad tänkt linje utnyttjas nu för att bestämma de återkomst-

värden och dess magnitud. För att erhålla optimala noggrannheter bör dataserien helst vara 

dubbelt så lång som det största tidintervallet för vilken återkomstperiod skall beräknas. 

Alltså, för att få hög noggrannhet på mängden på ett 50-års regn bör man ha en 100 år lång 

dataserie. Få serier har så långa serier som 100 år, men metoden är ändå klart användbar 

även för att göra beräkningar och uppskattningar av 100-årsregn. Noteras bör att det finns 

inget som med denna metod anger sannolikheten för att ett 50-årsregn eller 100-årsregn 

kommer två år i rad. För en mer avancerad statistisk analys kärvs andra metoder. 
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Figur 17. Återkomstid för nederbörd, i detta fall dygnsnederbörd (mm/24tim), för en svensk 

nederbördstation. (Efter SMHI. https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-

tjanster/statistik-och-data/aterkomsttider-for-extremt-vader-) 
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Vattenbalansen och klimatet 

Ylva van Meeningen och Jonas Åkerman, Lunds universitet 

Den hydrologiska cykeln, eller vattnets kretslopp, beskriver hur jordens vatten rör sig 

mellan hav, land och atmosfär. Mängden vatten som finns på jorden är mer eller mindre 

konstant, men mängden som cirkulerar mellan hav, land och atmosfär och som finns 

tillgängligt för jordens levande varelser kan variera på grund av klimatet. Vattnet i 

atmosfären kan omvandlas från gas till flytande (kondenserar) eller fast och falla ner till 

marken som nederbörd. Detta vatten kommer antingen att avdunsta igen, tas upp av växter, 

tas upp av marken eller genom olika vattendrag nå sjöar eller hav. Vattnet i marken kan 

också förflytta sig, till exempel som grundvattenströmmar, och nå sjöar eller hav. Vatten 

som avdunstar från växter kallas för transpiration och vatten som går direkt från is till gas 

kallas sublimation.  

Mängden vatten är olika för olika klimat, vilket också ger olika förutsättningar till liv på 

jorden. Den generella ekvationen för vattenbalansen är följande: 

P = R – E – T ± ∆S 

där P står för nederbörd, R står för avrinning i form av bäckar eller floder, E står för 

avdunstning, T står för transpiration från växter och ∆S står för förändringen i jordens 

vattenlager. I balansekvationen utgår man ifrån att systemet är slutet och mängden vatten 

som tillförs ska därför vara lika stor som mängden vatten som lämnar systemet. 

Övning 1: Vattenbalansen vid olika mätstationer i världen 

FN har lanserat en internetbaserad och global dataservice som heter UNdata, där insamlad 

statistik ska kunna användas av allmänheten. I databasen finns det land- och stationsbaserad 

statistik om till exempel jordbruk, miljö, hälsa, utbildning och populationsökning. För 

många länder finns även statistik över mängden nederbörd, avdunstning och avrinning från 

olika stationer runt om i landet. World Meteorological Organization (WMO) har bidragit till 

den här databasen genom att lägga in meteorologisk data från stationer runt om i världen. 

I den här övningen ska vattenbalansen från fem olika stationer och länder räknas ut och 

jämföras, där Sverige är ett av dessa länder. Syftet är att ge eleverna en ökad förståelse för 

vilka magnituder det finns i världen och hur olika platser relaterar till det regionala klimatet. 

För att klara uppgiften behövs antingen penna och papper eller ett kalkylprogram. Ett 

kalkylark med fem stationer finns tillgängligt, med värden för nederbörd, avrinning och 

avdunstning. I detta exempel inkluderar avdunstning både avdunstning och transpiration 

från växter. Avdunstning och transpiration samlas ofta till ett begrepp som kallas 

evapotranspiration på grund av svårigheterna med att mäta de enskilda variablerna i naturen 
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och därmed skilja dem åt För varje station ska förändringen i jordens vattenlager tas fram. 

Frågor som man kan ställa sig under övningens gång är: 

1. Vilka skillnader finns det mellan platserna som valts ut? 

2. Vad betyder positiva och negativa förändringar i jordens vattenlager? 

3. Tror du att förändringarna i jordens vattenlager är rimliga/för stora/för små? 

Varför/varför inte? 

4. Om du tror att förändringarna är för stora/för små, vad tror du saknas i 

beräkningen? Vad skulle kunna påverka värdena? 

 

Vill man kan man även låta eleverna ta fram sina egna exempel. UNdatas databas innehåller 

nederbördsdata och avdunstningsdata. Under fliken ”sources” kan man klicka på ’World 

Meteorological Organization’ för att få upp en lista på all väderdata som finns tillgänglig. 

Klicka på ”Precipitation” och ’Pan evaporation’ för att få nederbörd- och avdunstningsdata.  

Genomsnittliga avrinningsdata har tagits från UNH/GRDC Composite Runoff Fields v 

1.0, en vattenbalansmodell utvecklad av New Hampshire universitet med stöd från NASA.  

Övning 2: Aktuell vattenbalans i Sverige 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har en tjänst som heter 

Vattenbalans, vilket är en sammanställning av inkommande, utgående och lagrat vatten i 

olika områden i Sverige under en bestämd tidsperiod. Vattenbalansens delar anges i 

millimeter och innefattar nederbörd, avdunstning och transpiration, nettoutflöde från 

dräneringsområdet, lagring av snö, mark- och grundvatten och ytvatten i beräkningarna. 

Dagens vattenbalans jämförs sedan med normalvärdena för platsen från en historisk period 

(1981-2010).  

I den här övningen väljer du ut minst tre områden eller platser i södra, mellersta och norra 

Sverige. Syftet med övningen är att belysa vattenbalansens magnitud för olika platser i 

Sverige, samtidigt som man har möjligheten att fördjupa sig i de bakomvarande 

processerna. Läs igenom vad som redogörs för de olika ekvationerna med avseende på 

nederbörd, snö, avdunstning, flöde i vattendragen, lagring av ytvatten och mark- och 

grundvatten. Jämför sedan de olika stationerna. Är det stora skillnader? Har vattenbalansen 

förändrats i jämförelse till den historiska perioden och i så fall på vilket sätt?  Fundera även 

kring hur du kan använda detta verktyg i din undervisning. 

Övning 3: Problem med snönederbörd i vattenbalansberäkningar 

Det är oftast stora problem med noggrannheten med kvantifiering av snönederbörden vid 

vattenbalansberäkningar i kalla klimat. I den här övningen räknas och diskuteras ett 

exempel på problem med noggrannheten för vattenbalansberäkningar, när mer vatten 

tillförs än vad som tas upp i vattenbalansekvationen. I det här fallet baserat på snödrev.  

På Spetsbergen, Svalbard finns ett undersökningsområde som kallas Fyrsjöen. Det ligger på 

södra kusten av Isfjordens västra del i centrala Spetsbergen. Spetsbergens centrala västkust 
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ligger vid periferin av den extrema arktiska zonen. Inflytandet från Nordatlanten minskar 

temperaturextremerna och ger också mer nederbörd än vad som faller vid liknande 

breddgrader i andra delar i Arktis. Här finns ett avrinningsområde på 282 ha och som ligger 

på strandflateområdet söder om Kapp Linne (78 004'N, 13 038'E). Området dräneras ut i 

havet genom en kort flod där utflödet av vatten mäts. I det här avrinningsområdet har man 

använt följande ekvation för att få ut områdets vattenbalans: 

P – Qriver – Qground – ET  ±ΔS  = Є  

Där P är nederbörd, Qriver är flodens dränering, Qground är grundvattnets dränering, ET 

är evapotranspirationen och ±ΔS är lagringsförändringarna uttryckt i mm vatten. Balansen 

ska hamna nära 0 om alla variabler mäts noggrant. Men man har sett att det inte alltid blir 

noggrant mätt, utan att det ibland finns mer vatten i utflödet än vad som flödar in. € har 

lagts till och är "felet" i ekvationen, alltså den extra mängd vatten som har tillförts.   

När det gäller evapotranspiration användes siffran (80 mm/år) generellt för området. 

Lagringskomponenten ±ΔS anses vara konstant, eftersom vattennivån i sjön vid slutet av 

dräneringssäsongen ligger vid en konstant nivå med endast marginella variationer från år till 

år. Med tanke på den årliga budgeten är också andra lagringskomponenter i detta 

avrinnings-område av liten betydelse. 

I den här övningen ska vattenbalansen jämföras mellan när den ordinarie 

vattenbalansekvationen används (P = R – E – T ± ∆S) med när "felet" i balansräkningen 

inkluderas. Syftet med övningen är att belysa tänkbara osäkerheter när man mäter 

vattenbalansen och till att utveckla elevernas kritiska tänkande till information. För att klara 

uppgiften behövs antingen penna och papper eller ett kalkylprogram. Ett kalkylark med 

årliga hydrologiska data för Fyrsjöens dräneringsområde finns tillgängligt. I arket finns även 

en kolumn med snömätningar som forskarna har utfört i samband med de övriga 

mätningarna. ET och ±ΔS tas inte med i ekvationen, då det efter noggranna 

undersökningar visade sig ha ytterst lite betydelse för vattenbalansen i detta område. 

Summera först ihop den årliga mängden nederbörd som har fallit i området. Jämför sedan 

först vad som händer med vattenbalansen om du följer den ordinarie 

vattenbalansekvationen. Vad får du för värden och vad betyder de? När du gjort detta så 

räknar du ut den korrigerade vattenbalansen. Korrigerad vattenbalans får vi genom att 

jämföra vattenföringen Q med S som är nederbörden uppmätt genom snötaxering (alltså 

med hänsyn till snödriftimporten). Alla värden är i mm. Vad får du för värden vid 

korrigerad vattenbalans, där snötaxeringen subtraheras med dräneringen? Och vilka 

skillnader finns det mellan den ordinarie och reviderade vattenbalansekvationen? 

Material 

 

UNH/GRDC Composite Runoff Fields v 1.0 (University of New Hampshire) 

http://www.compositerunoff.sr.unh.edu/index.html 

 

http://www.compositerunoff.sr.unh.edu/index.html
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WMO presence on UNdata (a data access system to UN databases) (World Meteorological 

Organization) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=CLINO 

 

Vattenbalans (SMHI) 

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/vattenbalans 

 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=CLINO
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/vattenbalans
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Naturvetenskap –Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Lokalklimat 

Jonas Åkerman, Lunds Universitet 

Introduktion 

Klimat i olika skalor 

Med begreppet klimat menas i de flesta fall atmosfäriska förhållanden inom jämförelsevis stora 

arealer eller regioner, så som Sverige eller Medelhavsområdet. Oftast omfattas begreppet klimat 

av den genomsnittliga lufttemperaturen, nederbörden (inklusive snötäcke), vattenbalansen, 

vindarna, soltimmarna och molnigheten. I det system för klimatklassificering som är vanligast -

Köppens system, ligger fokus enbart på temperatur och nederbörd och med det en förenklad 

vattenbalans. Ofta räcker detta för vårt ”dagliga behov” även vad gäller indelning i 

klimatregioner för tillämpningar inom t.ex. ekologi, politik och samhällsplanering. Men inom 

just tillämpningar inom ekologi, politik och samhällsplanering i ett scenario med 

klimatförändringar har det uppstått ett ökat behov av att belysa de atmosfäriska förhållandena i 

en allt mindre skala. Ju mer vi fördjupar studiet av de pågående klimatförändringarna, ju 

viktigare visar det sig att vi måste gå ner i skala från de traditionella klimatområdena till en mer 

detaljerad skala. Framför allt är det viktigt när det gäller att förstå de pågående 

klimatförändringarnas påverkan på samhällets och ekologins olika delar. Vi klarar oss helt 

enkelt inte längre enbart med den ”traditionella klimatologin”. 

I dagens moderna meteorologi och klimatologi har det blivit naturligt att rutinmässigt arbeta i 

fyra olika skalor, makroklimat, mesoklimat, lokalklimat och mikroklimat, eller makro-, 

meso-, lokal- och mikrometeorologi.  

Makroklimatet är det klimat vi traditionellt behandlat inom geografins regionala klimatologi 

och är det klimat som påverkas av rumsligt sett storskaliga förhållanden, så som atmosfärens 

allmänna cirkulation, breddgrad, kontinentalitet, maritimitet och höjden över havet (Horisontell 

utsträckning >200 km, vertikal utsträckning ca 1 m - 100 km). Makroklimatet och systematiska 

studier av makroklimatologiska faktorer, klimatklassificering etc. behandlas för det mesta 

separat i förhållande till klimaten i mindre skala.  

Inom ett visst klimatområde - säg inom Skåne eller Västerbotten - kan det även på måttliga 

avstånd finnas mycket stora variationer (tillfälliga, men även återkommande och genomsnittliga 

klimatskillnader). För dessa delregioner har man infört begreppet mesoklimat. (Horisontell 

utsträckning 1–200 km, vertikal utsträckning ca 1m - 6km. Går vi ner ytterligare i skala 

(Horisontell utsträckning 100m -10km, vertikal utsträckning ca 1 dm - 1km) hamnar vi i 

lokalklimatskalan. Dessa klimat som vi kallar lokalklimat står under inflytande av typiskt 

lokala faktorer så som topografi, berggrund och jordar, hydrografi, vegetation m.m. 

Även städer och tätorter har sitt speciella klimat och räknas till att ha ett lokalklimat.  
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Mikroklimatet är det klimat som präglar luftskikten allra närmast markytan, olika markytor av 

berg och jord och vatten, mänskligt skapade ytor samt de olika vegetationsskikten. I 

vertikalskala handlar det om från 1cm till ca 10m och i horisontalskala upp till 1000m (se Fig. 

1). I denna skala betraktar vi skillnader i luften i t.ex. olika vegetationsbestånd, över en grusgång 

och närliggande gräsmatta, vägytan i förhållande till omgivande terräng, vägytans och vägens 

konstruktion och uppbyggnad (om det är asfalt eller betong, vanlig väg eller bro), förhållandena 

i och kring ett träd etc. De olika skalorna Makro-, Meso-, Lokal- och Mikroklimat innebär inte 

bara en minskning av den rumsliga utbredningen och de rumsliga dimensionerna, utan i 

motsvarande grad också en krympning av tidsskalan.  

Figur 1. Schematiska temperaturprofiler genom ett landskap under en klar och lugn natt. Heldragen linje 

är en makroklimatisk profil, streckad linje en lokalklimatisk profil och prickad kurva en mikroklimatisk 

profil. (Mattson 1979) 

 
Kunskaper om makroklimatet kräver långa observationsserier på runt 30 år, medan lokal och 

mikroklimat upprepas mycket frekvent och kan därmed beskrivas med betydligt kortare 

mätserier. Lokal- och mikroklimatologiska fenomen och förhållanden är oftast mycket 

konservativa (lokal- och situationsbundna) och framträder regelbundet vid specifika situationer. 

T.ex. ett terrängavsnitts kalluftsmönster (som inkluderar t.ex. dimutbredning m.m.) uppträder 

regelbundet på ett visst ställe i terrängen vid i stort sett varje lugn klar och kall natt med lämplig 

lufttemperatur och luftfuktighet.  

  



 

 

  

 

Lokalklimat December 2017 
https://larportalen.skolverket.se 3 (19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Temperaturprofiler vid en karaktäristisk energiomsättning kring en obevuxen markyta under en 

solig dag och under en klar natt. 1=strålningsbalans, 2= latent värme, 3=sensibel värme, 4= 

värmeledning. (J. Åkerman) 

 

Mikro- och lokalklimat är för det mesta extrema och angränsande lokalklimat kan uppvisa stora 

temperaturskillnader. Samma gäller för mikroklimatskalan (Fig. 3). 

Mikroklimaten och i viss mån lokalklimaten har en gemensam egenskap i att de ofta går att 

påverka med relativt enkla medel. Detta beror på att de för det mesta är starkt situations-, 

terräng- eller vegetationsbundna. Genom spelet mellan markytans och de lägre luftskikten 

energiomsättning (uppvärmning och avkylning), så uppstår vid lämpliga situationer en mängd 

olika mikro och/eller lokalklimat. 
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Figur 3. Närbelägna lokal- och mikroklimat kan uppvisa stora skillnader i t.ex. temperatur, fuktighet och 

vind. I situationen i bilden från Öland är det alltså 30°C  varmare över hällytan än i sprickan 40cm bort. 

Samma dag var det 12° C i skillnad mellan den här platsen på Öland och Rom i Italien. (Foto J. Åkerman) 

Lokalklimatologi 

När vi behandlar lokalklimatologi sett ut ett Svenskt perspektiv och intresse är bestånds-, 

topo- och urbanklimaten de mest framträdande, de som har flest praktiska tillämpningar 

och mest betydelse för samhället.  

Topoklimat  

Topoklimat är klimat som utvecklas som ett svar på variationer i landskapets lokala topografi, 

t.ex. skillnaden mellan kullar och dalar, höjder och sänkor, sluttningar med olika branthet och 

exponering. Det finns även en direkt och indirekt påverkan från vegetationen och hydrografin 

eftersom dessa olika komponenter ofta är länkade tillsammans i ett mönster eller system. 

Centralt inom topoklimatologin är produktion, distribution och lagring/ackumulation av 

kalluft. Kalluft i detta mikro- och lokalklimatologiska sammanhang är alltså en väl definierad 

företeelse med specifika egenskaper och uppförande i landskapet. 

Kalluftsutbredning  

I meterologin har det beskrivits och diskuterats hur markytor och vegetation avkyls och hur det 

bildas en film av kalluft närmast energiomsättningsytorna. Vid klar himmel och ren luft är 

strålningsförlusterna speciellt stora och om vädret dessutom är lugnt motverkas inte 

avkylningen av turbulens som för ner varmare luft mot markytan. Kalluftsfilmen växer under 

nattens gång och då den är stabilt skiktad med det kallaste/tyngsta delen nederst utvecklas det 

en lokal markinversion. På plan mark är en sådan luftmassa stabil och orörlig men ligger den i 

en varierad topografi eller i en sluttning kommer den att sjunka/dränera mot de lägsta partierna 

i terrängen.  

Hällytan +45
o
C 

Nere i sprickan+15
o
C 
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Dräneringshastigheterna är inte stora - max ca 1-2 m/s och kalluften rinner vanligtvis i tunna 

skikt som är 0.3-1m tjocka. 

Med hjälp av digitala terrängmodeller och modeller för hur luft eller vatten rör sig, går det att 

modellera fram hur kalluft uppför sig i olika situationer och på olika platser (Fig. 9). 

Den låga hastigheten, grunda flödet och höga viskositeten gör att kalluften under dränering är 

mycket känslig för hinder. Detta gör dessutom att flödena är lätta att styra. Diken, vägbankar, 

gärdsgårdar, häckar m.m. styr och blockerar ofta dräneringen. Analogt med vattenflöde samlas 

kalluften i allt större "flöden" och ansamlas i dalar och dalstråk där sådana finns.  

 
Figur 4. Kalluftsflöde från en högre belägen sänka som flödar över till en lägre. Flödet synliggörs av att 

kalluften nått under daggpunkstemperaturen och dimma bildats i flödet. Bild från Abiskoområdet i 

Svenska fjällen. (Foto J. Åkerman) 

 

I Fig. 5 har ett sliroptiskt system byggts upp i ett laboratorium och kalluft har producerats 

med hjälp av kolsyreis. Strålgången från en laser och en sliroptisk uppställning passerar 

igenom kalluften och in i en kamera utan optik. Luftens olika optiska egenskaper vid olika 

temperaturer skapar en färgseparation som tydligt visar luftens rörelse.  

 
Figur 5. Kalluftsflöde från kolsyreis till vänster i bilderna (i). Kalluftsflöde på en sluttande bordsyta i blåa-

vita färger (blå pil). Pilen (röd) pekar på ett hinder i flödets väg där kalluften bromsas upp och lagras tills 

i i 

i 
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den fyllt ut utrymmer och flödar över (gul pil).  (Foto J. Åkerman) 

 
 
 

 
Figur 7. Kalluftsflöden på dalsidorna och en mäktig kalluftsflod i en huvuddal. Exempel från en skånsk 
ådal. (Mattson 1979) 

 

Figur 6. Kalluftsstagnation vid ett 

hinder i kalluftens väg. Överst ett 

plank, häck eller mur, i mitten en 

byggnad och underst en vägbank. 

Jämför med den sliroptiska 

illustrationen i Fig. 5. Speciellt Fig. 5c 

är intressant i jämförelse. Betydelsen 

för energiplanering, vägklimat och 

jordbruk är uppenbar. 

(efter Mattson 1979) 
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Kalluftssjöar  

Kalluften som bildas i terrängen vid en utstrålningssituation kommer i de flesta fall i rörelse 

även om terrängen är flack och samlas i lägre partier. Här stagnerar den och tillväxer som 

omständigheterna medger. Är landskapet mer brutet kommer luften att effektivt samlas i större 

sänkor och dalar i landskapet och bildar så kallade kalluftssjöar.  

Kalluftssjöar har en karaktäristisk ock återkommande utbredning i ett landskap och framträder 

ofta klart och tydligt genom tidigt uppträdande och/eller ansamling av tät dimma eller dis, riklig 

rimfrost och daggbeläggning. Kalluftssjörna är ofta de mest frostkänsliga områdena i ett 

landskap och man kan ofta på hösten och vintern, utan att behöva söka efter extrema 

situationer och platser, hitta 10–15 graders lägre temperatur i en dalgång jämfört med 

omgivande sluttningar. Detta gäller för hela Sverige (Fig. 6 & 7).  

I kalluftssjöarna blir temperaturen lägst i de lägsta partierna av terrängen och temperaturen 

ökar med höjden utefter sluttningarna och når ofta ett högsta värde vid kalluftssjöns övre yta. 

Denna relativt sett varma sluttningszon brukar kallas för termalbälte eller varm sluttningszon. 

En del i förklaringen till denna relativt sett varma sluttningszon ligger i att kalluftsdräneringen 

skapar en lokal luftcirkulation (beroende på luftens densitetsskillander) som rör om i luften och 

för ner relativt sett varmare luft från högre luftskikt och in mot de sluttningar där kalluften 

rinner utför. Om det finns en svag allmän vind kan denna påverka kalluftens flöde och 

uppträdande utan att förändra betydelsen av kalluftsbildningen. Det kan dock innebära 

omlokalisering av både flödena och lokaliseringen (styrkan/temperaturen) hos kalluftssjöarna. 

Vid starkare allmän vind (>3-7m/s) kommer kalluftsbildningen och kalluftsflödet och det 

mönster som skapas att helt slås ut och tappa i betydelse. 

Svala höjdområden  

Inom meteorologin har vi tidigare visat att temperaturen i allmänhet minskar med höjden över 

havet. Minskningen är, bortsett från lokala och temporära variationer, cirka 0.65°C/100m. 

Områden som ligger markant högre än sin omgivning får alltså bara på grund av denna 

grundläggande regel ofta ett svalare klimat. 

Vägar som passerar över till exempel de skånska åsarna, Hallandsåsen, Linderödsåsen och 

Romeleåsen är ökända halkkänsliga områden. Här finns också mycket viktiga stationer från 

VViS-systemet som skall fånga in halksituationer tidigt så att varningar kan gå ut till 

trafikanterna och att halkbekämpning kan sättas in preventivt.  

Det krävs alltså inte mycket mer än mellan 50 och 75 m höjdskillnad för att höjdberoende 

lokalklimat skall utbildas. Till detta kommer i ett backigt landskap ett exponeringsberoende 

vind- och strålningsklimat (Sol- och skugglägen) och i vissa fall klart påverkade 

nederbördsförhållanden. 
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Figur 8. Grund kalluftssjö i slättlandskap i Skåne. Lufttemperaturen på 50cm höjd indikerad. I 

kalluftssjön har dimma bildats eftersom daggpunktstemperaturen som låg på 8°C klart passerats. (Foto J. 

Åkerman) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Kalluftssjö, termalbälte och kalla platåer i höjdområdena. Blå pil kalluftsföde. Blått kalluft - ju 

mörkare ju kallare. Röda pilar markerar relativt varmare luft som virvlas ner och höjer temperaturen inom 

termalbältena i sluttningarna. (J. Åkerman) 
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Figur 10. Kalluftsflöden i svackor utefter en sluttning och ner mot en kalluftssjö. Denna typ av flöde är 

relativt lätt att numerisk modellera fram om man har en bra digital terrängmodell, DTM. Flödet kan alltså 

enkelt modelleras i ett GIS-program.  

 

Dämpade sjölägen  

Längs Sveriges långa kuster och längs stränderna till de flesta större sjöar, utbildas en zon med 

ett speciellt lokalklimat. Detta lokalklimat kallas ofta dämpade kustlägen eller dämpade sjölägen. 

Termen ”dämpade” beror på att vattnets termiska tröghet påverkar lokalklimatet så att det blir 

lite svalare när det är varmt eller varmare när det är kallt i den storskaliga omgivningen. 

Förhållandena är analoga med de som finns i ett kustinfluerat makroklimat (kustklimat) med 

dämpade temperaturextremer och förskjutna årsårstids- och dygns maximum och minimum 

temperaturer. I makroklimatet kan denna zon vara några 10-tal km bred. De dämpade 

kustlägena eller sjölägena varierar stort i bredd från vattnet och zonens bredd växlar med 

topografi, exponering och typ av kust/sjö/flod. Närheten till en större å, flod och älv kan ofta 

ha samma betydelse. Det är inte bara temperaturen som påverkas utan i stort sett alla 

meteorologiska parametrar för en lokal prägel; luftfuktighet, vind, dis och dimma, soltimmar 

och ”ljus”, molnighet etc. 
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Figur 11. Område med förstärkt rimfrostbildning under en klar och kall höstnatt.  Temperaturen på 

markytan i gryningen indikerad i bilden. (Foto J. Åkerman) 

 

Strand och sankmarksklimat  

Sänkor och dalgångar i terrängen bildar ofta kalluftssjöar och får som följdeffekt att dis och 

dimma ofta bildas i dessa. Detta beror dels på att vi får kondensation av vattenångan i den kalla 

luften och dels på grund av den ofta rikligare tillgången på vatten i sänkorna i terrängen (som 

följd av ofta högre luftfuktighet nära marken). Dis och dimbildning kan på grund av detta 

förekomma regelbundet och konservativt också i plana områden som hedar, ängsmark, fuktiga 

sankmarker utan speciell topografi. Sådana flacka slättområden är också ofta kalla på·grund av 

dålig värmeledning i jorden, med hög avdunstning och lokal tillgång på fuktighet. Under 

utstrålningsförhållanden (kalla klara nätter alla årstider) bildas i sådan terräng ofta stråk av 

strålningsdimmor - lokala dimstråk av ett par meters mäktighet. Älvdans är ett populärt utryck 

för dessa dimmor.  

En viktigare dim- och disbildning vid stränderna (även här i den lokala skalan) är 

advektionsdimbildning - alltså när relativt sett varm och fuktig luft av t.ex. en 

sjöbriscirkulation transporteras in över land och över en relativt kall och avkylande markyta. Då 

får vi ofta snabbt en tät dimma som kan överraska eftersom den ofta inte täcks av de allmänna 

väderleksprognoserna om de sker i lokal skala. (Fig. 12)  

Advektionsdimbildning över land är vanligast under höst och vinter och de omvända 

förhållandena råder under våren då tät dimma kan bildas över sjöar och utanför kustzonen. 

Under sådana förhållanden kan naturligtvis även strand och kustzonen beröras.  

-7,3°C 

-0,8°C 
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Figur 12. Advektionsdimma som bildas när relativt varm luft (röd pil) från havet till höger i bilden drar in 

över kall mark med permafrost.  Bilden är från Svalbard och fjället som vinden möter heter Griegfjellet ( 

778m.ö.h.). (Foto J. Åkerman) 

 

Sollägen och skugglägen 

I en varierande terräng, bebyggelse eller ett landskap med olika typer av vegetation skapas ett 

variationsrikt mönster av sollägen och skugglägen. Alla har utnyttjat och njutit av värmen och 

solen på södersidan av ett hus på våren och det är det det handlar om. Södersidan på en kulle 

eller höjd, en stenmur, ett stengärde, en större sten, en vegetationsridå, en buskridå i gänsen 

mellan två fält eller liknande situationer skapar fördelaktiga mikro- och lokalklimat både i 

speciella kortvariga situationer men också i genomsnitt under året. Det gör att sådana platser i 

landskapet kan utveckla områden för växter och djur som annars inte skulle trivas i det 

allmänna klimatet. För oss i Sverige är det enklast att tänka på just situationer i landskapet som 

blir varmare på vår och sommar (jämför Fig. 13) men i andra klimat som till exempel 

Medelhavsklimaten (Cs enligt Köppen) kan det av i stort sätt samma anledning i terrängen  vara 

gynnsamamre med ett svalare och fuktigare klimat som kan gynna en växt- eller djurart. 
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Figur 13. Gynnsamt solsidesklimat vid sydsidan längs en mur (mer än 10oC varmare på solsidan) som 

försvinner om man planterar ett träd eller bygger ett skuggande hus. (J. Åkerman., 2017) 

 

Grottklimat (Speleoklimat) 

Grottor är inte speciellt vanligt i Sverige eftersom de i de flesta fall är direkt kopplade till 

kalkstensberggrund. De största kalkstensområdena har vi på Öland och Gotland och där är det 

bara på Gotland vi har en större grotta – Lummelundagrottan. Grottor utvecklar sitt eget 

mycket speciella klimat. Hög fuktighet med ofta en relativ fuktighet på 100% och en stabil 

temperatur under större delen av året är karaktäristiskt. Grottor utnyttjas därför ofta av djur för 

övervintring eller som natt- eller dagkvarter. Generellt har grottor med låg luftomsättning en 

temperatur som ligger nära platsens allmänna årsmedeltemperatur. I Skåne har de små grottor 

som finns en temperatur på ca 8-9°C. Fjällgrottorna har ofta en temperatur som ligger mycket 

nära 0 °C. 

Två huvudtyper av grottor brukar särskiljas när det gäller deras klimat 1) säckgrottor och 2) 

dynamiska grottor (se Fig. 14). Säckgrottor kan enklast beskrivas med att de har en öppning och 

en förbindelse med omgivande luft. Denna typ har ofta ett begränsat utbyte med omgivningens 

luft och generellt kan man säga att grottans luft har en temperatur som överensstämmer med 

årsmedeltemperaturen på platsen i fråga. I vissa fall kan, om grytöppningen ligger på ett 

lämpligt sätt i terrängen, grottorna få ett klimat som är varmare eller kallare än omgivande 

årsmedeltemperatur. Framförallt typen i figur 14a är gynnsam för övervintrande djur som 

fladdermöss eftersom varm luft kan lagras under sommarhalvåret. Genom att den varma luften 

fångas upp och värmer upp omgivande väggar skapas ett mycket stabilt och gynnsamt klimat 

under kommande vinter. Typen av säckgrottor som illustreras i figur 14b fungerar på 

motsvarande sätt som kalluftsfällor och kan lagra extremt kall luft under hela året. Exempel på 

att dylika kalluftsfällor skapar permafrost i omgivande berg och isgrottor (grottor som är fyllda 

med enorma ismassor) är vanliga i bergstrakter.  
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Figur 14. Två typer av säckgrottor a) som samlar varmluft (v)  och b) som samlar kalluft (k) (J. Åkerman 

1972) 

 

 
 

Figur 15. Principskiss på en dynamisk grotta med ett genomrinnande vattendrag och flera öppningar och 

kontakter med omgivande luft. Tunna pilar indikerar luftutbyte, svart och den svarta pilen är vattenflöde. 

(J. Åkerman 1972) 

 

De dynamiska grottorna har flera kontakter med omgivande luft och i de flesta fall ett 

vattendrag som rinner igenom grottan eller grottsystemet. Vattendraget är generellt det som 

skapat grottan. Lokalklimatologist är denna typ av grotta mer beroende av 

grundvattentemperaturen än årsmedeltemperaturen i luften. I södra delarna av Sverige ligger 

dessa mycket nära varandra. Detta gäller inte norra Sverige och speciellt i fjälltrakterna ligger 

grottornas temperatur nära eller strax under +4°C och alltså klart över vad som är 

årsmedeltemperatur på platsen i fråga. 

 
Figur 16. Temperaturfördelningen i sydliga Ugnsmunnen på Ivön den 21 maj 1968 kl. 11.30. Inre delen 

av denna grotta sluttar nedåt och bildar därmed en reservoar för kalluft. (Åkerman 1972).  
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Figur 17. Exempel på utflödet från en dynamisk grotta (Lummelundagrottan på Gotland) med ett 

genomrinnande vattendrag. (Foto J. Åkerman) 

 

Urbanklimat  

Urbanklimatet eller bebyggelseklimatet (stadsklimatet) är det speciella klimat som vi har i alla 

lite tätare bebyggda områden. Alla har säkert noterat att staden i de flesta väderlekssituationer är 

betydligt varmare än närområdena. Men bebyggelseklimatet omfattar inte bara temperaturen 

utan nästan alla andra klimatvariabler är klart modifierade på ett eller annat sätt i den urbana 

miljön.  

Framförallt större städer är ofta betydligt varmare än sin omgivning, särskilt under speciella 

situationer på vinterhalvåret, och årsmedeltemperaturen kan vara ett par grader högre i centrum 

av en stad och i dess omland. Speciellt uttalad är stadens "värmeö" under vintern då 

temperaturskillnader mellan t.ex. Lund respektive Uppsalas centrum och slätten just utanför 

kan uppgå till 10°C (se Fig. 18a & b). Några av de viktigaste orsakerna är att avkylningen i 

staden går långsammare på grund av materialets värmekapacitet, motstrålning från 

huskropparnas vertikala ytor, värmeläckage och luftföroreningarna (avgaser och övriga 

partiklar) som dämpar utstrålningen.  

Molnighet och nederbörd är ofta större och mer frekventa över vissa städer än över 

landsbygden. Detta beror på den ökade stoftmängden (kondensationskärnor som underlättar 

molnbildning och nederbördsutfällning) och på omlandsbrisen som uppstår på grund av 

temperaturdifferensrna och tryckskillnaderna (se Fig. 19). 
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a)     b)  

Figur 18. Illustration av en extremsituation i Lund och Uppsala under vintern. 

Isotermerna ligger med en grad emellan. 

 

 
Figur 19. Schematisk bild av temperatur och vind i och över en stad under en lugn, klar vintersituation. 

Svart kallare. Pilarna som visar flödet av vind in mot centrum kallas omlandsbris. (J. Åkerman)  

 

Luftfuktigheten är i de allra flesta fall också lägre på grund av betydligt mindre vegetation (trots 

förekomsten av parker) men framförallt på grund av de hårda ytorna från vilket regnvatten 

snabbt avdunstar, den effektiva dräneringen av regnvatten (dagvatten) från gator och torg och 

snöröjningen.  

Vindklimatet påverkas kraftigt och både starkvindzoner (tratteffekter, virvelbildning etc.) och 

svagvindzoner uppstår. 

 

Termer vi bör komma ihåg från det urbana klimatet är; 

• Stadens värmeö (urban heat island) 

• Kanjoneffekter 

• Omlandsbris (vind som blåser in mot stadens centrum) 

• Värmeläckage (från uppvärmning) 
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• Dränering av dagvatten & snöröjning 

• Utsläpp från uppvärmning och trafik (aerosoler) 

• Molnighet & nederbörd som ökar 

• Synvidd som försämras 

 

 
 

Figur 20a & b. Exempel på temperaturfördelningen i och kring Lund. Genomsnittliga nattsituationer 
med lugnt och klart väder (överst) respektive med svag (2–4 m/s) västlig vind. Notera förskjutningen i 
den senare bilden av värmecentrum mot stadens läsida. t = av bebyggelse opåverkad temperatur. Tätt 
raster markerar tät bebyggelse och glest raster gles bebyggelse. Figuren är ett skolexempel och kan 
utnyttjas som en generell bild för vilken stad eller tätort som helst. (från Lindqvist, 1970) 

Det urbana klimatet har en mängd kopplingar till miljön och miljöproblematiken i våra 

samhällen. Luftföroreningar påverkar både människors hälsa och miljön. De kan göra 

människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, 

korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar 

utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna 

frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter på vägbanan. 

Allt som kommer ut i stadens luft påverkas av stadens eget klimat och det är nödvändigt att ha 

god koll på hur detta ser ut för att kunna övervaka alla de luftföroreningar som kan förekomma 

som gaser eller partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och 

svaveloxider, marknära ozon samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och 

sammansättning. Andra viktiga luftföroreningar är kolväten, som bensen och polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH), samt kolmonoxid och tungmetaller. 

Beståndsklimat  

Beståndsklimat omfattar klimatet i olika växtbestånd, allt från olika typer av skog till en gröda 

på en åker till naturliga ekosystem med en viss typ av vegetation eller vegetationsgrupp. 

Jämfört med en naken markyta har en vegetationsklädd yta en helt annorlunda 

energiomsättning. Växtbeståndet, oavsett art eller skala, kommer att bilda en barriär mellan 

marken och luftskikten ovanför vegetationen och den inkommande och avgivna strålningen 
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kommer att fördelas över en mängd småytor på olika nivåer. Det skapas alltså en blandning av 

olika energiomsättningsytor som får sina karaktäristika beroenden på vad det är för typ av arter, 

täthet etc. Det innebär att det marknära luftskiktet (de nedre 0–200 cm) både inom och över ett 

vegetationsskikt kommer att uppvisa helt annorlunda temperatur, fuktighet, vind etc. och 

karaktäristika än omgivningarna (Figur 21). Detta gäller både i direkta skeenden, sett över en lite 

längre period eller som en mer generell regel. 

Beståndsklimatologin studerar olika typer av vegetation, olika grödor inom jordbruket och 

enskilda arters eller artsamhällens egenskaper vad avser temperatur, fuktighet, vind etc. 

Speciellt viktig forskning bedrivs inom jordbruket, inom ämnena agrometeorologi och 

agroklimatologi och inom skogsbruket. Noteras bör att ämnet är viktig inom alla klimat, inte 

bara i Sverige och jämförbara klimat. Så även i jordens alla klimatområden från tropikerna 

regnskogsklimat till jordens torrområden med savann stäpp och ökenklimat har stor nytta av 

god kunskap om beståndklimatens karaktärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Karakteristiska temperaturprofiler över ett tätt växtbestånd under en solig dag (röd kurva) och 

under en lugn, klar natt (blå kurva). De högsta temperaturerna på dagen och de lägsta på natten 

förekommer uppe i beståndet, medan temperaturklimatet i de understa delarna är mera dämpat. (J. 

Åkerman, 2017) 
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Figur 22. Temperaturprofil genom en tallskog och ut på ett hygge under en lugn kall vinternatt. (J. Åkerman, 

2017) 
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Naturvetenskap – Gymnasieskola 
Modul: Väder och klimat 
Del 2: Vad är klimat? 

Det lokala klimatet 

Ylva van Meeningen och Jonas Åkerman, Lunds universitet 

Med lokalt klimat menas det klimat som råder i ett mindre område, med ett avstånd på 

mellan 100 m till 10 km. Det lokala klimatet finns inom ett regionalklimatologiskt område 

och bestäms i första hand av de storskaliga faktorerna som också bestämmer de regionala 

klimaten, till exempel latitud, storskalig hav- och landfördelning, storskaliga havsströmmar 

och atmosfärisk cirkulation. Inom ett mindre område kan dock lokala faktorer modifiera 

klimatet så att det avviker från det övergripliga för regionen. Faktorer som kan påverka är 

till exempel lokal topografi, lokal marktäckning, sol- eller skuggläge på en sluttning, lokalt 

maritimt eller kontinentalt läge och lokala vindsystem. Det finns även lokala klimat som 

människan har orsakat, som till exempel stadsklimat.  

Övning 1: Temperatur- och terrängprofil 

Mikroklimatet är det klimat som präglar luftskikten allra närmast markytan, från upp till en 

kilometer i horisontalskala och från en centimeter till cirka tio meter i vertikalskala. Mikro- 

och lokalklimat är för det mesta extrema, med stora temperaturskillnader mellan 

angränsande områden. Detta beror på att de för det mesta är starkt påverkade av både 

terrängen och vegetationen som finns på plats och hur de olika ytorna omsätter den 

strålningsenergi som tillförs. 

I den här övningen ska en terrängprofil undersökas och olika lokalklimat jämföras. För att 

klara uppgiften behövs ett kalkylprogram. Ett kalkylark finns tillgängligt med en 

terrängprofil, temperaturdata och en figur som är länkad till dessa data. Vindriktning är 

också angivet i figuren. Bekanta dig först med terrängprofilen i figuren och jämför 

temperaturprofilen i rött med terrängprofilen i orange och markanvändningen som är 

illustrerad med små figurer. 

Frågor som man kan ställa sig under övningens gång är: 

1. Vad händer med temperaturen vid olika markanvändningstyper? 

2. Vid vilken markanvändning är temperaturen som högst? Varför är det så tror 

du? 

3. Vid vilken markanvändning är temperaturprofilen mest stabil? Varför det och 

var finns fysiken i det? 

4. Är där något som du förvånades över? 

5. Spelar vindriktning någon roll för temperaturprofilen? 
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Övning 2: Halkvarning 

Trafikverket har ett vägväderinformationssystem (VViS) som förser väghållare, polis, 

meteorologer och trafikanter med information om tillståndet på våra vägar (risk för halka, 

snö, dimma, fuktig eller torr vägbana, risk för vattenplaning, hård vind mm). Systemet 

bygger på ett antal (cirka 775) väderstationer strategiskt placerade utefter landets 

huvudvägar. Stationerna är Trafikverkets egna och är ett komplement till SMHI:s 

traditionella väderstationer som ligger till grund för de vanliga väderprognoserna. 

Placeringen av stationerna är baserat på noggranna studier av lokal- och mikroklimat på och 

i vägarnas omedelbara närhet. Stationsplaceringen är också baserad på att fånga upp 

extremsituationer, som tidig utveckling av halka eller andra problem, förändringar i väder 

eller förhållanden på vägen i samband med ett väderomslag. Här mäts väderparametrarna 

vägytans temperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördens typ och mängd samt 

vindens hastighet och riktning. 

Genom att beräkna luftens daggpunktstemperatur och jämföra denna med vägytans 

temperatur och hur de båda förändras i tiden (avkylning av luften och vägbanan till exempel 

under natten) får man enkelt en mycket hållbar prognos på om det råder upptorkning eller 

vätning (kondensation) av vägbanan. Med dessa enkla beräkningar kan man alltså få upp till 

sex till åtta timmars noggranna prognoser på när det uppstår t.ex. rimfrost på vägbanan vid 

en viss mätstation eller inom ett större område. 

 

Illustration av vad som beräknas vid en vägväderstation. Td står för daggpunktstemperaturen, medan 

Tyta står för vägens yttemperatur. När vi betraktar en situation med sjunkande temperaturer vid den 

tunna svarta pilen, förutsätts utvecklingen att fortsätta linjärt. Vid den tjocka pilen har 

yttemperaturen på vägen nått daggpunktstemperaturen och rimfrost börjar bildas på vägen. Det är 

detta som gör att vi får halka på vägarna. Figur: Jonas Åkerman. 
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I den här övningen ska vägklimat introduceras med ett exempel på när det bildas rimfrost 

på vägen som leder till att det blir halka. Ett kalkylark finns tillgängligt med temperaturdata 

för daggpunktstemperaturen och yttemperaturen samt tider för när mätningarna gjordes. 

Två exempel ges och i båda exemplen ska tidpunkten för när rimfrost bildas räknas ut. I det 

första exemplet har vi en situation där vägytans temperatur kyls ned, vilket leder till att den 

närmar sig daggpunktstemperaturen. Redan på ett ganska tidigt stadium ser vi att 

avkylningen är linjär och att vi enkelt kan göra en prognos för när vägytans temperatur blir 

lika med och passerar under daggpunkts-temperaturen. I detta exempel möts 

yttemperaturen och daggpunktstemperaturen under noll grader Celsius, vilket leder till att 

rimfrost bildas. Enligt denna utveckling, hur lång tid tar det innan det bildas rimfrost på 

vägen och därmed blir risk för halka? 

I det andra exemplet finns en illustration på en VVS-station placerad i en sänka och där 

mätningar görs både vid en och två meters höjd över markytan. Vi använder bara en-

metersnivån för enkelhetens skull. Värdena vid en meters höjd är registrerade var femte 

minut och i kalkylarket finns även beräknad daggpunktstemperatur.  Temperaturen sjunker 

även i detta exempel och så även daggpunktstemperaturen. Som i tidigare exempel räknar vi 

med att avkylningen (daggpunktsförändringen) är linjär och att vi enkelt kan göra en 

prognos för när i detta fall luftens temperatur blir lika med och passerar under daggpunkts-

temperaturen.  

I det här exemplet, vid vilken temperatur möts daggpunktstemperaturen och 

yttemperaturen? Vad tror du händer i det här fallet med vägen?  

Mer att diskutera:  

1. Tänk dig att mätningen och prognosen görs en stilla vinterkväll och natt. Vad är 

det som gör att temperaturen sjunker? Tips: Fundera över hur energibalansen vid 

vägytan ändras under natten.  

2. Vilka faktorer påverkar daggpunktstemperaturen? Vad måste hända för att den ska 

sjunka under en stilla vinternatt? Tips: En sjunkande daggpunktstemperatur 

indikerar att vattenångehalten i luften minskar. Vad tar den vägen?  

Material 

Trafikverkets väderinformation VviS (Trafikverket) 

https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/ 
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