Rapport (augusti 2019)

Kartläggning av kunskaps- och
forskningsläget avseende
klimatförändringarna i fjällen
Fjällsäkerhetsrådet har i denna rapport kartlagt
klimatförändringarnas förmodade inverkan på fjällsäkerheten.
Sammanställningen har genomförts av konsultföretaget New
Republic.
Syftet är att ge en överskådlig bild av hur Fjällsäkerhetsrådets
arbete kan komma att påverkas av ändrade klimatförhållanden.

Klimatförändringar i fjäll- och bergsmiljö
Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar för den svenska fjällsäkerheten. Forskningen på
området är ännu i sin linda och hur stora utmaningarna blir beror naturligtvis på i vilken utsträckning
och när det globala samfundet lyckas minska utsläppen av växthusgaser.
De förutsägelser som görs i denna rapport bygger i huvudsak på SMHI:s klimatscenario
Representative Concentration Pathways (RCP) 4,5 som är ett slags ”medelscenario” (mellan RCP2,6
och RCP8,5) för nivån av växthusgaser i atmosfären. RCP4,5 utgår ifrån: 1



Kraftfull klimatpolitik



Lägre energiintensitet



Omfattande skogsplanteringsprogram



Lägre arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat till följd av större skördar och
förändrade konsumtionsmönster



Befolkningsmängd: något under 9 miljarder



Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring 2040

Temperatur
SMHI uppger att medeltemperaturen i Sverige just nu stiger mer än genomsnittet i världen och på
grund av närheten till Arktis ökar medeltemperaturen mer i norra Sverige än i södra, särskilt under
vinterhalvåret.2 Det finns även internationella forskningsrön som tyder på att temperaturökningarna
dessutom är allra mest påtagliga på hög höjd. 34 Forskningen tyder därmed på att fjälltrakterna är
de områden ”som generellt kommer att genomgå de största förändringarna till följd av ett förändrat
klimat.”5

Diagram 1. Temperaturförändringar i Södra Norrlands fjälltrakter

1

”Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Det benämns
strålningsdrivning och uttrycks som watt per kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100;
2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.” Läs mer på:
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271
2
Enligt SMHI har ”årsmedeltemperaturen i Sverige blivit 1,06 grader varmare 1991–2017, jämfört med normalperioden 1961–1990. I norra Norrland är
ökningen 1,21 grader, och i Götaland 0,96 grader.”
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/storre-temperaturokning-i-sverige-an-i-varlden-i-genomsnitt-1.139719
3
Birch 2018
4
Scott 2015
5
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f5e85e/1526067934070/Naturmilj%C3%B6%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndri
ngar%20i%20Norrbotten.pdf
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Diagram 2. Temperaturförändringar i Norra Norrlands fjälltrakter

Diagram 1 och 2 ovan visar SMHI:s beräkning över temperaturförändringarna i Södra respektive
Norra Norrlands fjälltrakter fram till år 2100 jämfört med referensperioden 1961–1990.6 Som
framgår av dessa figurer förväntas årsmedeltemperaturen ha stigit med cirka 2 grader Celsius vid år
2030. Värt att notera är dock att ökningen beräknas bli betydligt högre – omkring 3 grader – för
Norra Norrlands fjälltrakter under vintersäsongen.
Temperaturökningen beräknas därmed bli påtagligt högre i de svenska fjälltrakterna jämfört stora
delar av övriga Sverige och övriga Europa. Figur 3 visar den beräknade förändringen av
årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000 i Europa som helhet.7

Diagram 3. Temperaturförändringar i Europa

6

Staplarna visar historiska data som är framtagna från observationer. Röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå staplar
temperaturer lägre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde för en ensemble med nio klimatscenarier för scenario RCP4,5. Det grå
fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet för medlemmarna i ensemblen. https://www.smhi.se/klimat/framtidensklimat/klimatscenarier?area=dist&var=t&sc=rcp45&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=0#dnr=12
7

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=eur&var=t&sc=rcp45&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=538.1818237304688
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Nederbörd
SMHI uppger i sina beräkningar att ”häftiga regn ökar för hela landet.” 8 Diagram 4 och 5 visar den
beräknade förändringen av årsnederbörden (%) i Södra respektive Norra Norrlands fjälltrakter under
åren 1961–2100 jämfört med den normala årsnederbörden (medelvärdet för 1961–1990).9

Diagram 4. Nederbördsförändringar i Södra Norrlands fjälltrakter
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https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extremt-vader-1.5779
Staplarna visar historiska data som är framtagna från observationer. Gröna staplar visar nederbördsmängd större än den normala och gula staplar
nederbördsmängd mindre än den normala. Den svarta kurvan visar ett medelvärde för en ensemble med nioklimatscenarier för scenario RCP4,5. Det
grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet för medlemmarna i ensemblen. (SMHI).
9
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Diagram 5. Nederbördsförändringar i Norra Norrlands fjälltrakter

Som framgår av diagram 4 och 5 kommer årsnederbörden att vara omkring 8 procent högre än i dag
i både Södra och i Norra Norrlands fjälltrakter redan år 2030. På sommaren beräknas nederbörden
öka med över 10 procent år 2030. Således beräknas nederbörden att öka mer i mellersta och norra
Sverige än i stora delar av övriga Europa. Figur 6 nedan visar den beräknade förändringen av
årsnederbörden i procent för perioden 2071–2100 jämfört med 1971–2000.

Diagram 6. Nederbördsförändringar i Europa

5

Vindhastighet
SMHI rapporterar att studierna inte visar ”entydigt stora förändringar i kraftiga vindar”.10 Vad gäller
Norrbottens län förutspås exempelvis ingen ökad frekvens av hårda vindar.11 Det är dock möjligt att
vindförhållandena kommer att växla fortare i framtiden i vissa delar av fjällen.12

Topografi
Fjällen förväntas få en delvis förändrad topografi till följd av klimatförändringarna. Antalet dagar
med snötäcke kommer att minska och trädgränsen kommer sannolikt att flyttas till högre altituder.
Som en följd av detta kan arealen av kalfjäll komma att krympa med upp till 75 procent fram till år
210013 i Norrbottens län och många vandringsleder, däribland Kungsleden, kan på sikt komma att gå
igenom lövskog.14
Ett annat exempel som är värt att nämna med anledning av den förändrade topografin är
avsmältningen av glaciären på Kebnekaises sydtopp och kammen till nordtoppen. På grund av
avsmältningen är nordtoppen numera Sveriges högsta topp, vilket illustrerar hur klättringsmönster –

10

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extremt-vader-1.5779
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f5e85e/1526067934070/Naturmilj%C3%B6%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndr
ingar%20i%20Norrbotten.pdf s. 14
12
Lindow 2018 (KARSA), s.92
13
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f5e85e/1526067934070/Naturmilj%C3%B6%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndr
ingar%20i%20Norrbotten.pdf s. 34
14
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-turismen-i-sverige-1.5833
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och därmed fjällsäkerheten – kan påverkas av ändrade klimatförhållanden.15

Konsekvenser för fjällsäkerheten
Klimatförändringarna kommer troligtvis att förändra säkerhetsläget i fjällen. Följande riskfaktorer är
värda att särskilt uppmärksamma:

Laviner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en rapport från juni 2019 undersökt
klimatförändringarnas lokala effekter runt om i landet. Härjedalen är den nordligaste och enda
fjällkommun som undersökts och här gör SKL följande bedömning:16
”För polisen och Fjällräddningen kan de framtida förändringarna innebära fler räddningsuppdrag till
fjälls. Variationen i temperaturförhållanden förväntas växla fortare i framtiden vilket kan innebära
en ökad risk för laviner. En ökad förekomst av blötsnö väntas, vilket kan leda till ökad belastning på
luftburna elledningar.”
Även SMHI uppger att risken för laviner kan komma att öka till följd av klimatförändringarna17, detta
samtidigt som vissa forskare framhåller att kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på
förekomsten av laviner är begränsad.18 19 I den mån lavinaktiviteten kommer att öka är det troligtvis
så kallade slasklaviner – en farligare typ av lavin som ofta färdas längre än laviner bestående av
lössnö20 – som riskerar att öka mest.21 Denna typ av lavin består av blötsnö och har under senare år
kommit att inträffa allt tidigare under skidsäsongen.22 Slasklaviner kan samtidigt ha en
stabiliserande effekt på snötäcket.23
Värt att nämna är att antalet dödsfall till följd av laviner ökar i USA24 och att antalet dagar med
laviner har ökat sedan 1980-talet i Italien.25 Även Norge beräknas komma att drabbas av en ökad
lavinaktivitet.26

Strömmar och översvämningar
Enligt beräkningar som Vattenfall, tillsammans med SMHI, har låtit göra förväntas vattenflödena i
fjällen stiga med uppemot 35 procent de närmsta 100 åren.27 Risken för översvämningar tros
därmed komma att öka.28 SMHI rapporterar även att fjällflod och skogsflod riskerar att gå samman
och producera höga flödestoppar i landets norra delar.29 ”Om det dessutom faller regn i samband

15

Sjölund 2018
Glasare et al., S. 17
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-turismen-i-sverige-1.5833
18
Wilbur och Kraus 2018, s.557
19
Giacona et. al. 2018, s. 428
20
Chrobak 2018
21
Wilbur och Kraus 2018, s.559
22
Ekman 2016
23
Wikberg 2018
24
Chrobak 2018
25
Valt et. al. 2013
26
Laute et. al. 2018
27
Jonsson 2018
28
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-turismen-i-sverige-1.5833
29
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/oversvamningar-1.5949
16
17
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med snösmältningen ökar översvämningsrisken ytterligare”30, vilket skulle kunna påverka
framkomligheten på leder och övergångar.
Även länsstyrelsen i Jämtland varnar för att ”intensiv och/eller långvarig nederbörd kan leda till höga
flöden i vattendrag vilket i sin tur kan resultera i mer eller mindre långvariga översvämningar, främst
i anslutning till sjöar och vattendrag men även vid korsande vägtrummor och mindre rörbroar.”31
Länsstyrelsen påtalar vidare att detta kan innebära påfrestningar för infrastrukturen. En av flera
farhågor är att järnvägsnätet – som ofta följer de stora vattendragen – kommer att undermineras
vilket i sin tur ”riskerar att sätta människoliv i fara.”32

Jordskred och bergras
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppger att ökad nederbörd och en ökad
frekvens av frostcykler skapar en större risk för bergras.33 Detsamma tycks gälla för olika typer av
jordskred.34 I såväl Norrbottens som Västerbottens fjälltrakter förväntas ökad nederbörd och
avrinning medföra en större benägenhet för ravinutveckling och skred.35
Det internationella forskningsläget stärker denna bilden. I deras bok Slope Safety Preparedness for
Impact of Climate Change skriver klimatforskarna Suzanne Lacasse, Ken Ho och Luciano Picarelli att
“antalet, omfattningen, och mobiliteten av jordskred associerade med extremt väder och
klimatförändringar kan komma att sakna motstycke.”36

Andra möjliga effekter
Nedan följer några exempel på andra utmaningar som kan komma att få större betydelse i spåren av
klimatförändringarna.
Förändrad turism
Vinterturismen i Alperna förväntas att minska.37 Detta skulle kunna gynna svensk fjällturism,
åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv, vilket i så fall kan komma att sätta ökad press på
fjällsäkerheten i form av krav på ökad informationsgivning på olika språk. Länsstyrelsen i Dalarna
förutspår dessutom att aktiviteter såsom ”vandring, cykling och kanot” kan komma att öka i
kommersiell betydelse38 vilket kan medföra att nya prioriteringar för hur säkerhetsarbetet i fjällen
utformas och struktureras måste göras.
Som nämndes under avsnittet ”topografi” är Kebnekaises nordtopp numera Sveriges högsta punkt.
Per Holmlund, professor i glaciologi, tror att detta i förlängningen kommer att påverka turismen.
”Nordtoppen är svårare att bestiga, vilket innebär större risker för fjällvandrarna som är där för att
bestiga Sveriges högsta topp”, menar han.39

30

Ibid.
Lindow 2018 (Klimatstrategi), s.13
Ibid.
33
Bendz et. Al. 2008, s. 9
34
Se till exempel: Jorio 2018
35
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f5e85e/1526067934070/Naturmilj%C3%B6%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndr
ingar%20i%20Norrbotten.pdf s. 14
36
Ho et. al. 2017 (egen översättning från engelska)
37
Lindow 2018 (Klimatstrategi), s.15
38
Klimatanpassning Dalarnas län 2014
39
Sjölund 2018
31
32
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Sjukdomar
Vissa smittbärande och sjukdomsspridande typer av djur gynnas av ett varmare klimat eftersom de
lättare kan överleva under vintern. Länsstyrelsen i Norrbotten uppger exempelvis att spridningen av
borrelia, TBE, och ”andra fästingburna sjukdomar” kan komma att öka.40 Länsstyrelsen i Jämtland
nämner, förutom spridningen av fästingar, även den ökade förekomsten av badsårsbakterier som en
utmaning.41
Stormfällningar
Den ökade temperaturen och nederbörden kan innebära fler stormfällningar samt ”sämre bärighet i
mark och skogsbilvägar.”42 Det är ett problem som redan uppmärksammats av näringsutövare i
Jämtland och som skulle kunna försämra fjällsäkerheten om framkomligheten minskar på grund av
en ökad förekomst av träd som blockerar vägar och annan viktig infrastruktur.
Skogsbränder
En högre medeltemperatur innebär sannolikt att risken för skogsbränder kommer att öka i hela
landet.43 Det kan bli en potentiell utmaning för fjällsäkerheten under sommaren, särskilt eftersom
fler vandringsleder väntas gå genom skog när trädgränsen flyttas högre.

Sammanfattning
Fjällsäkerhetsrådet bedömer att klimatförändringarna kommer att ha märkbar inverkan på
fjällsäkerhetsarbetet. De förändringar och potentiella konsekvenser på fjällsäkerhetsarbetet som
särskilt bör beaktas inkluderar:


Ökad lavinaktivitet  Potentiellt farligare att röra sig i lavinterräng.



Större risk för översvämningar  Mindre framkomlighet på vissa leder och övergångar
under vissa tider på året och därmed ökade risker.



Snabbare väderväxlingar  Större krav på detaljerad och lokal väderinformation i fjällen



Fler turister under vissa tidpunkter på året  Större krav på lättillgänglig information på
fler språk än svenska.



Större påfrestning på befintlig infrastruktur  Försämrad farbarhet i vissa områden vid
oväder och annat extremväder.

40

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f5e85e/1526067934070/Naturmilj%C3%B6%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndr
ingar%20i%20Norrbotten.pdf s. 40
41
Lindow 2018 (KARSA), s. 36
42
Lindow 2018 (Klimatstrategi), s. 13
43
Ibid. s. 9
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Fler skogsbränder  Större krav på lättillgänglig och korrekt information samt minskad
framkomlighet i utsatta områden.



Ökad risk för bergras och jordskred  Vissa leder kan bli farligare att beträda.



Större spridning av sjukdomsspridande fästningar  Behov av information om var
fästningarna finns och hur man skyddar sig.
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