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Vad är extremt? 

• Enstaka extremsäsonger? 

• Sekvenser av varma/kalla vintrar? 

• Avsaknaden av utpräglade varma/kalla vintrar? 



Vad är extremt? 

Frekvensfördelning för dygnsmedeltemperatur i Stockholm  

under vintermånaderna (DJF) under 30 år, dvs. 2700 dagar 

1                5     10          25            50   75  90 95 99  ? ? 



Begreppet återkomsttid 

Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga 

händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att 

händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid 

 

Observationer anpassas till någon fördelningsfunktion som återkomst-

tider sen kan beräknas utifrån. Exempelvis GEV (Generalized Extreme 

Value theory).  

Långvarig exponering ökar risken! 



Beräkning av återkomsttider 

GEV – (Generalized Extreme Value theory) – teoretisk kurva 

Exempel på 2-dygnsnederbörd i Höglekaredalen (Jämtland) 



Stormen ”Gudrun”, 8 Jan 2005 

Lågtrycksbana, 7-9 January 

Högsta vindhastighet: 10-min medel / byvind 

”Gudrun” in Norway and Sweden 

”Erwin” in Germany 



Effekter 



Effekter 

 7 dödsfall under stormen 

 780.000 kunder utan el 

 50.000 hus utan el efter en vecka 

 Blockerade vägar/järnvägar 

 Kraftverk stängdes 

 10% av skogen i södra Sverige föll 

motsv. 200 miljoner träd (75 Mm3) 

 Uppskattad kostnad > 18 miljarder kr 

 Stora timmerlager (upp till 4 år) 

 Tog 10 år för skogsbruket att återhämta 

sig 



Byvind i samband med ”Gudrun” 

Återkomsttid (år) 

 



Konsekvenser enbart av vinden? 

Skogsbruksmetoder 
spelar roll 
 
• Kalavverkning jfrt 

med gallring 
• Arter, barrträd vs 

lövträd 
• Monokulturer vs 

blandade skogar 
 
 

Andra förhållanden 
som spelade roll 
 
• Markfrost? 

Gudrun föregicks 
av mild december 
 
 
 

Bild från en testplats i Danmark 



”Malmöregnet” 

Maximum - observerat  

122 mm (>100 år återkomsttid) 

144 mm 

 

Maximum radaruppskattat 

110 mm 

220 mm 

 

Hernebring et al. (2015), Vatten 

Ackumulerad nederbörd, 02-08 UTC 31/8 2014 



Effekter 



Effekter 

> 100 mm på ett par timmar 

> 2 ggr vad som tidigare 

uppskattats till ett 100-årsregn 

> 4000 skaderapporter 

> 30 M EUR försäkringskrav 

> 2000 översvämmade källare 



Konsekvens enbart av regnet? 

Rapporterade 

översvämmade  

källare  (●)  

Områden med 

gamla kombinerade 

avlopps-

/dagvattensystem 

Hernebring et al. (2015), Vatten 



Vad är extremväder? 

Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga 

variationer. Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör 

till klimatet.  

 

• Kategorisering efter förlopp: snabba, våldsamma förlopp eller 

långvarig dominans av viss vädertyp 

 

• Kategorisering efter effekt. Ofta väderfenomen med stor 

skadeverkan 

 

Några problem: 

 

• Avsaknad av observationer / korta observationsserier. Hur 

bestämmer man ett 200-årsregn om man bara har 30 års data? 

 

• Effekterna av extremer inte bara beroende av vädret (klimatet) 

 

 


