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Working Group I Fact Sheet 
 
The Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5) provides a 
comprehensive assessment of the physical science basis of climate change. The report was developed 
by an international team of scientists who were selected in May 2010. It went through a multi-stage 
review process involving expert reviewers and governments. It will be presented to the IPCC member 
governments for approval and acceptance in September 2013. 
 
The Report 
" 1 Scoping Meeting to outline 14 Chapters " Over 1000 nominations from 63 countries " 
209 Lead Authors and 50 Review Editors from 39 countries " Over 600 Contributing 
Authors from 32 countries " Over 2 million gigabytes of numerical data from climate model 
simulations " Over 9200 scientific publications cited " 
 
The First Order Draft Expert Review 
" Nearly 1500 individuals registered " 21,400 comments from 659 Expert Reviewers from 
47 countries " 
 
The Second Order Draft Expert and Government Review 
" Over 1500 individuals registered " 31,422 comments from 800 Expert Reviewers from 
46 countries and 26 Governments " 
 
The Final Government Distribution 
" 1855 comments from 32 Governments on the Final Draft Summary for Policymakers " 
 
Total Reviews 
" 54,677 comments " 1089 Expert Reviewers from 55 countries " 38 Governments " 
 
The WGI Approval Session 
" 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden " The Summary for Policymakers will be 
approved line-by-line by up to 195 Governments " 
 
 
 

Additional information is available from www.climatechange2013.org 
  

Total Reviews 
54,677 kommentarer från 1089 experter från 55 länder

Över 1000 nomineringar från 63 länder

14 Kapitel

209 Huvudförfattare och 50 Review Editors från 39 länder

600 bidragande författare från 32 länder

Över 2 miljoner gigabyte av numeriska data från klimatsimuleringar

Över 9200 citerade vetenskapliga publikationer

Summary for Policymakers har antagits rad för rad av 195 länder





AR4
”Most of the observed increase in global average 

temperatures since the mid-20th century is  
very likely due to the observed increase in 

anthropogenic greenhouse gas concentrations.”

AR5
It is extremely likely that more than half of the 

observed increase in global average surface 
temperature from 1951 to 2010 was caused by the 

anthropogenic increase in greenhouse gas 
concentrations and other anthropogenic forcings 
together. The best estimate of the human-induced 
contribution to warming is similar to the observed 

warming over this period.



År Sannolikhet att mäniskan är huvudorsaken  
till klimatförändringarna

AR2 1995 50 %

AR3 2001 66 %

AR4 2007 90 %

AR5 2013 95 %

Hur säkra kan vi bli?



Hur klimatet 
har ändrats



vilket har medfört att…

• Ismängden på Grönland och Antarktis har minskat mellan 
1992-2011. Reduktionshastigheten har ökat den senare delen av 
mätperioden. 

• Havsytan har i medeltal höjts med 0,19 m mellan 1901-2010.



Källa: Global outlook  
for Ice & Snow, UNEP 2007
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from model simulations to a data set derived from NOAA 
visible band imagery found the model simulations of an-
nual and interannual variability in snow-covered area to 
be reasonable at continental to hemispheric scales28. At 
regional scales, however, significant model biases were 
identified over Eurasia at the southern boundary of the 
seasonal snow cover. A simulation from one such model 
projects decreases of 60–80 per cent in monthly maxi-
mum snow water equivalent over most middle latitudes 
by the end of this century (Figure 4.6). The largest de-
creases are projected over Europe, while simulated in-
creases are seen in the Canadian Arctic and Siberia. 

 

Snow as an ecological factor

The importance of snow as an ecological factor has been 
recognized by science since at least the beginning of the 
20th century37,38. However, even today many observations 
remain anecdotal. In the 1950s, Gjaerevoll39 analysed the 
way in which the alpine plant community structure was 
shaped by snow. Within the past decade, snow manipula-
tion experiments have explored the effects of snow depth 
and snow-cover duration on plant communities and eco-
system processes40–42. Recently, models of snow cover 
have been applied to ecological problems43. 

Snow cover plays a dual role in terms of temperature 
regulation. The high albedo of snow cover reduces net 
radiation, and snow also acts as a heat sink, removing 
energy from the atmosphere in the form of heat. This 
means that the presence of snow cover inhibits soil 
warming until the snow melts, preventing biological 
activity that requires temperatures above 0oC. However, 
snow is an efficient insulator, keeping soil temperatures 
near 0oC and reducing the extremes of temperature ex-
perienced by vegetation and soil in the zone under the 
snow (subnivean cavity). In autumn, the insulation 
effect of snow on unfrozen ground can even result in 
fungal decay of the vegetation, which can kill reindeer 
calves when they eat the vegetation44. The subnivean en-
vironment is also very humid. Under thin snow packs 
in spring, light levels permit limited photosynthesis for 
lichens and evergreen tundra shrubs45. This is an impor-
tant adaptation given the short growing season. Plants in 
the “greenhouse of snow” created by the subnivean cav-
ity can start to grow weeks before neighbouring plants 
covered by deep snow. 

Snow exerts forces on the objects that it covers. For ex-
ample, snow in southern Finland at the end of March, 
estimated to weigh 100–120 kg per m2, compresses the 

Figure 4.6: Percent change in monthly maximum snow water 
equivalent (SWE) between 1981–2000 and 2080–2100, simulated 
by the ECHAM5 climate model under conditions defined by the 
SRES A2 emission scenario (RUN 2). Results are plotted for grid 
points with a mean maximum SWE of 10 mm in 1981–2000.

Source: R. Brown, Environment Canada; data from ESG 200729
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Projected % change in SWE between 1981-2000 and 
2081-2100 by the ECHAM5 model (scenario SRES A2)



Hur har det påverkat oss?

• I många regioner påverkar ändringar i nederbörd, snö och 
issmältning det hydrologiska systemet och också 
vattenresurserna. 

• Många arter (landlevande, färskvatten och marina) har ändrat 
sina utbredningsområden, säsongscykler, migrationsmönster och 
interaktion mellan arter som en följd av klimatförändringarna 

• Mänsklig aktivitet har också påverkats (exvis sämre skördar)



AR4 AR5

Havsnivåhöjning fram till år 2100 18-59 cm 28-98 cm

När blir arktis isfritt på sommaren? ca 2100 Ca 2050

Mer och fortare



Kopplingarna till extremväder

Extrema väderhändelser har blivit vanligare 

• Det är sannolikt att värmeböljor förekommer oftare i Europa, 
Asien och Australien 

• Det är mycket sannolikt att mänsklig påverkan har bidragit till de 
observerade ändringarna i frekvens och storlek på 
extremtemperaturer på global skala sedan 1950 och framåt. 

• Det är sannolikt att det är fler områden som har fått en ökning av 
förekomster med stora nederbördsmängder är områden som har 
fått reducerade nederbördsmängder



Climate change is raising the odds of summer 
heatwaves in Europe by a factor of 10, 

according to new research from the Met Office. 
  

Over the past 10 to 15 years, the likelihood of a 
'very hot' summer has risen - from once every 

50 years to once every five years.

Nature Climate Change 5, 46–50 (2015)



”Hagelflod” 
Mörrum 
Torsdag 26 juni 
Filmare: Mattis Wendel



Vi kan se tendenser i ”närtid”
Met Office Decadal Prognosis, Jan 2015



Och Sverige ligger i överkant…



Hur gör vi nu?

• Det finns många sätt att minska 
utsläpp samt klimatanpassa. 
Kombinationer av alternativ behövs. 

• Energieffektivisering, förnybar energi 
och stopp för avskogning är 
nyckelåtgärder 

• En klimatomställning skulle innebära 
en minskning av den globala tillväxten 
med 0,06 procent.
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Skydd mot skyfall långt borta
Nordens städer rustar mot översvämningarna. Köpenhamn överväger jättevallar längs
kusten. Göteborg kan få portar mot havet. Men det tar decennier innan planerna går i lås.

15 september 2014 kl 19:03, uppdaterad: 15 september 2014 kl 19:14

När stormen Sven drabbade Malmö i december 2013 var Citytunneln bara 15
centimeter från att översvämmas.

Den 31 augusti i år svämmade Malmö över igen, med stora konsekvenser
som följd. Det är bland annat för att förhindra sådana effekter som
Kommunalförbundet VA Syd och Malmö stad planerar en 8 kilometer lång
och 4–5 fem meter bred tunnel som ska avlasta avlopps-nätet.

– Vi beräknar att förarbetet kan ta upp till två år. Därefter kan det ta
ytterligare sju år innan anläggningen kan tas i drift, säger Marianne
Beckmann, ledningsnätschef på VA Syd.

I Köpenhamn tog planerna för en framtid med högre havsnivåer fart efter
stormen Sven.

– Utifrån de nuvarande riskbedömningarna blir det allvar om 20–30 år,
säger Lykke Leonhardsen, enhetschef på Köpenhamns
stadsplaneringskontor, till danska Ingeniören.

MER FRÅN NY
TEKNIK

Massiv attack mot val-
webben

”Svensk industri måste
bli smartare”

Nätet får fler att nappa
på fiske

Google: Fler
övervakningskrav från
myndigheter

Klimathot stoppar nytt
bygge

Läs mer
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NIKLAS DAHLIN (NY TEKNIK)

Lösningen kan bli barriärer runt staden för 2 till 3 miljarder danska kronor.
Det skulle innebära att kustlinjen ut mot Öresund höjs, men alternativet är
att höja kajkanter och bygga nya slussar och portar i alla kanaler.

Tunnelbanans nedgångar ska byggas upp så mycket som 5 meter. Tre utsatta
stationer och den nya sträckan ”Cityringen” får automatiska sensorstyrda
portar av aluminium. De klarar ett vattentryck på 2,5 bar och tillverkas av
den norska firman Alubar som bland annat levererat portar till
passagerarfärjor.

Även Göteborg har drabbats av flera svåra översvämningar de senaste tio
åren, och räknar med att problemen kommer att öka.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en GIS-modul som gör det möjligt att
simulera markytan, vattenflöden och rörsystemet.

Bland de möjliga åtgärderna finns mycket stora rörliga portar vid
Älvsborgsbron och Kungälv. Ett alternativ är flera mindre barriärer med
bland annat slussportar och pumpstationer, samt höjda kajkanter.

– Vi har mycket befintlig bebyggelse som ligger lågt, så det måste till något
slags tekniskt skydd i framtiden, säger Ulf Moback på
stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning.

Även om man skulle räkna med att processen går snabbt skulle de större
installationerna inte vara på plats förrän 2060 och kosta mellan 10 och 15
miljarder kronor.



Vad vi vet
• Klimatförändringarna sker 
• Mänsklig aktivitet är huvudorsaken 
• Fossila bränslen bidrar mest 
• Effekterna syns redan 
• Olika effekter på olika platser 
• Bidrar till extremväder 
• Allvarligast konsekvenser under 

instabila förhållanden, i fattiga 
länder, i kustområden 

• Det är lönsamt att ställa om 
• Vi har alla lösningar som krävs 

Vad vi inte vet
• Hur mycket växthusgaser vi 

kommer att släppa ut i framtiden 

• Tempo and mode när det gäller: 
6 ”grand challenges” 
• havsnivåhöjning 
• vattentillgång 
• kryosfären (snö och is) 
• ändringar i atmosfärens 

cirkulationsmönster 
• väderextremer 
• regionala klimatanalyser



Kan vi förvänta oss en 
lösning?



Klimatförhandlingarna rundas

Stora framsteg inom nationella klimatlagstiftningar
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Klimatförändringar och snö 
- i vår region
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Hur fort går det?



> 4 veckor längre 
2-4 veckor längre 
   2 veckor längre 
      Stabilt 
      Kortare

Förändrad växtsäsong i Skandinavien

Källa: Nordisk Naturforvaltning i et ændret Klima. Nordiska Ministerrådet

Förlängd med  
upp till 4 veckor 

(1982-1999)



Källa: Mora et al, 2013. The projected timing of climate departure from recent variability. Nature 502 (10 Oct 2013)

När ”sticker” klimatet iväg ?



Källa: Mora et al, 2013. The projected timing of climate departure from recent variability. Nature 502 (10 Oct 2013)

Norra Jämtland



• Vid en jämförelse av vintrarna under 
perioderna 1991 – 2014 med 1961 – 1990 så 
har vinterns största snödjup minskat i 
nästan hela landet utom i nordligaste 
Norrland. 

• I södra Norrland samt norra Svealand utom 
fjällen har det varit en statistiskt signifikant 
minskning som beräknats till 10 – 20 cm.  

• Antal dagar med ett snötäcke på minst 1 cm 
har också minskat i nästan hela landet vid 
jämförelse av de bägge perioderna.  

• Minskningen har varit störst i delar av 
Götaland och Svealand med drygt 20 dagar 
och i dessa områden är minskningen också 
statistiskt signifikant. 
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Inom meteorologin görs ofta jämförelser 
med en 30-årig standardnormalperiod efter 
rekommendationer från WMO (World 
Meteorological Organization) som tillhör 
FN. Den senaste normalperioden är 1961-
90 och nästa således 1991-2020. 

Vid jämförelse av de 24 vintrarna 1990/91 
till 2013/14 med de 30 vintrarna 1960/61 – 
1989/90 så har vinterns största snödjup 
minskat i nästan hela landet utom främst 
längst upp i norr, Figur 8. Där har 
snödjupet istället ökat något. 

I stora delar av Norrland samt norra 
Svealand utom fjällen har minskningen 
varit 10 – 20 cm. De stationer där det skett 
en statistiskt signifikant förändring till 95 
procentnivån har markerats med en större 
prick på kartan. Hur signifikanstestet är 
gjort finns kortfattat beskrivet i kapitel 4 
Metodik. 

I övriga Svealand och Götaland har 
minskningen varit något mindre, mellan 1 
och 10 cm, och minskningen är inte 
statistiskt signifikant mer än vid någon 
enstaka station.  

Figuren till höger bygger enbart på de 41 
stationerna, i Figur 3, vilka är noggrant 
genomgångna och kompletta. Trots relativt 
få stationer ger kartan en grov men ändå 
klar bild över fördelningen av 
snödjupsändringen i Sverige. 

I Riksgränsen har det skett en signifikant 
ökning av vinterns största snödjup från 
1960/61 – 1989/90 till 1990/91 – 2013/14. 
Ökningen har beräknats till 26 cm, Figur 8. 
Denna station flyttade emellertid ett par 
km från Riksgränsen som ligger 508 m 
över havet till Katterjåkk 515 m över havet 
den 1 mars 1972.  

 
Figur 8. Differens i medel av vinterns 
största snödjup. 1990/91 – 2013/14 jämfört 
med 1960/61 – 1989/90. Stor prick – 
statistiskt signifikant förändring. 

Höjdskillnaden är visserligen inte så stor men flytten kan ändå ha påverkat snödjupsdata 
från stationen eftersom terrängen är kuperad. 

I Ulricehamn kan vi också se en avvikelse jämfört med omkringliggande stationer, Figur 
8. Här har vinterns största snödjup minskat med 16 cm vid jämförelse av de två 
perioderna. Denna station flyttade den 1 maj 1995 från Kurhotellet som ligger 292 m över 
havet ner till samhället 175 m över havet. Att stationen flyttade ner drygt 100 m har 
sannolikt bidragit till att snödjupet minskat.  

Det har förekommit flyttar av andra stationer än Riksgränsen och Ulricehamn som också 
påverkat den rapporterade snömängden. Dessa flyttar torde dock inte påverka utseendet i 
Figur 7 och Figur 8 i någon större omfattning.  

 

Figur 8. Differens i medel av vinterns största snödjup. 
1990/91 – 2013/14 jämfört med 1960/61 – 1989/90.  

Stor prick – statistiskt signifikant förändring. 
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Figur 7. Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/1905 till 2013/2014. 

 Figur 7. Vinterns största snödjup under vintrarna 
1904/1905 till 2013/2014. 

Hur mycket  
maxsnö?
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Figur 9. Antal dagar med snötäcke, minst 1 cm, under vintrarna 1951/52 till 2013/14. 
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Antal dagar med snötäcke har minskat i 
hela landet vid jämförelse av vintrarna 
under de 24 åren 1990/91 – 2013/14 med 
30-årsperioden 1960/61 – 1989/90, Figur 
10.  

Minskningen har varit störst i delar av 
Götaland och Svealand och i dessa 
områden är det statistiskt signifikant till 95 
% nivån att det skett en minskning som 
beräknats till drygt 20 dagar 

I norra Norrland har minskningen bara 
varit ett fåtal dagar och är inte heller 
signifikant. 

Vid stationen i Ulricehamn har 
minskningen varit allra störst med 34 
dagar. Denna station flyttade emellertid 
från 292 m över havet ner till 175 m den 1 
maj 1995. Denna flytt påverkade förstås 
snödjupsdata från stationen. 

På högre höjder är det ofta snörikare 
eftersom temperaturen i genomsnitt 
sjunker med höjden över havet. Även om 
flytten av stationen i Ulricehamn från 
Kurhotellet ner till samhället inte var så 
många km så gjorde höjdskillnaden på 
över 100 m att de rapporterade 
snömängderna minskade väsentligt.  

Det har förekommit flyttar av andra 
stationer som också påverkat den 
rapporterade snömängden. Dessa flyttar 
torde dock inte påverka huvuddragen i 
Figur 9 och i Figur 10 i någon större 
omfattning.  

 

 
Figur 10. Differens i medel av antal dagar 
med snötäcke, minst 1 cm. 1990/91 – 
2013/14 jämfört med 1960/61 – 1989/90. 
Stor prick – statistiskt signifikant 
förändring. 

 

5.4 Snödjup under året  
Det största snödjupet för varje dag har tagits fram för fem stationer från Kiruna i norr till 
Lund i söder under perioden första januari 1951 till sista juni 2014. Även 
mediansnödjupet och det minsta snödjupet har tagits fram för varje dag för samma period. 
Diagrammen exemplifierar hur snödjupet varierar under året. 

Jämför gärna diagrammen i detta kapitel med Figur 21 som visar medianvärdet av 
vinterns största snödjup. Medianvärdet av vinterns största snödjup är större än det största 
medianvärdet för varje dag. 

Det största snödjupet som mätts i Kiruna sedan 1951 är 132 cm från mars 1965, Figur 11. 
Under höst och vinter byggs snödjupet upp eftersom avsmältningen är liten. 

Figur 10. Differens i medel av antal dagar med snötäcke 
1990/91 – 2013/14 jämfört med 1960/61 – 1989/90.  

Stor prick – statistiskt signifikant förändring. 

Figur 9. Antal dagar med snötäcke, minst 1 cm,  
under vintrarna 1951/52 till 2013/14. 

Hur länge  
snö?



Variationen i säsongstemperatur (1961-2012) mellan åren är störst för 
vintern (ca 10 grader).  

Medeltemperatur för referensperioden 1961-1990 är -9,1°C för vintern… 
För samtliga säsonger syns en temperaturuppgång under seklet 
och den är mest framträdande för vintern. 
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Figur 5.1-3. Den beräknade temperaturutvecklingen i Jämtlands län för de fyra årstiderna baserat på 

samtliga klimatscenarier. Årstiderna definieras enligt meteorologisk standard: 
månaderna december-februari = vinter, mars-maj = vår, juni-augusti= sommar och 
september-november = höst. Observerade värden, medianvärden, percentiler, min- och 
maxvärden visas i enlighet med figur 5.1-1 

Temperaturutvecklingen för de fyra säsongerna visas i figur 5.1-3. Variationen i säsongstemperatur 
(1961-2012) mellan åren är störst för vintern (ca 10 grader). Medeltemperatur för referensperioden 
1961-1990 är -9,1°C för vintern, 0,2°C för våren, 11,3°C för sommaren och 1,4°C för hösten. För 
samtliga säsonger syns en temperaturuppgång under seklet och den är mest framträdande för vintern. 

I beräkningarna över framtidsklimatet, avseende årsmedeltemperaturer, kvarstår det regionala mönstret 
med varmare förhållanden i östra delarna av länet och svalare på de mer höglänta områdena (se bilaga 
2). Även för säsongskartorna följer värdena den topografiska kartan. Differenskartorna bekräftar att 
temperaturuppgången är störst för vintern, mot slutet av seklet sker en ökning med upp mot 6°C (se 
bilaga 3). 

5.1.2 Varma perioder 

Kartor över årets högsta dygnsmedeltemperatur finns i bilaga 7. Här visas två av dem (figur 5.1-4) 
Indexet är beräknat som ett medelvärde över 30 år och visar alltså inte extrema värden på 
dygnsmedeltemperatur. Observerade och beräknade värden för 1961-1990 stämmer väl överens. De 
högsta genomsnittliga dygnsmedeltemperaturerna förekommer i östra delarna av länet och särskilt i 
älvdalarna. I referensklimatet låg de på drygt 21qC vilket i framtidsberäkningarna för slutet på seklet 
även förekommer i de kallare västliga delarna av Jämtland.  

Vinter (DJF) Vår (MAM) 

Sommar (JJA) Höst (SON) 

Varmare vintrar



Nederbördsutveckling för vinternMer nederbörd 
på vintern
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Figur 5.2-4. Beräknad nederbördsutveckling för de fyra årstiderna i Jämtlands län baserat på 
samtliga klimatscenarier i tabell 4-1. Årstiderna definieras enligt meteorologisk 
standard: månaderna december-februari = vinter, mars-maj = vår, juni-augusti= 
sommar och september-november = höst. Observerade värden presenteras som gröna 
staplar då de överstiger referensperiodens medelvärde och som gula staplar då de 
understiger medelvärdet. De skuggade partierna avser maximivärdet, 75:e percentilen, 
25:e percentilen och minimivärdet av årsmedeltemperaturen från samtliga 
klimatberäkningar. Medianvärdena presenteras som svart linje.  

5.2.2 Kraftig nederbörd 
Som mått på kraftig nederbörd har här valts antal dagar per år med nederbörd 10 mm, största 1-
dygnsnederbörd och största 7-dygnsnederbörd. 

I bilaga 19 visas antal dagar per år med nederbörd över 10 mm. Kartor finns som medelvärden för 
perioderna 1961-1990, 1991-2010,  2021-2050 och 2069-2098 tillsammans med differenskartor för 
2021-2050 och 2069-2098 vs. 1961-1990. Observerade värden för 1961-1990 och 1991-2010 visas 
också. Här visas tre av kartorna från bilaga 19 (figur 5.2-5). 

Dygnsmedelnederbörd på 10 mm i beräkningsrutorna betyder ett kraftigt regn över området. 
Beräkningarna visar en successiv ökning av antalet dygn och i slutet av seklet ligger ökningen på 
mellan 7 och 12 dygn per år enligt medianvärdena (se differenskarta i bilaga 19 samt figur 5.2-6).  Den 
stora variation mellan år som ses i observationerna kan antas kvarstå. Det mönster över länet med färre 
dagar i östra delen samt i älvdalar och fler dagar i fjälltrakterna, som ses för referensperioden, kvarstår 
i framtiden enligt beräkningarna. 

Vinter (DJF) Vår (MAM) 

Sommar (JJA) Höst (SON) 
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Snötäcke i Jämtlandsfjällen

Klimatförändringarnas hastighet
-100 dagar på 100 år

- 1 dag / år
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Klimatet förändras och förändrar 
 
 





























 
EN METODSTUDIE FÖR LÅNGSIKTIG MILJÖÖVERVAKNING
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När går isen upp?

y = -0,1056x + 204,69 
R² = 0,20294 
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Storsjön islossning 

Linjär (Storsjön islossning) 

30 per. glid. med. (Storsjön islossning) 

10 per. glid. med. (Storsjön islossning) 



Vad vi vet Vad vi inte vet
• Norrland tappar ca 1 dag vinter per 

år (dagar med snötäcke) 
• Det är inte den långsiktiga 

klimatutvecklingen som vi lever i, 
utan vädret varje år. 

• Mängden nederbörd ökar på 
vintern, men mer kommer som regn 

• Vi flyttar upp en större del av året till 
”osäker” vinterperiod. 

• Hur nästa vinter kommer att bli 
• Var snön kommer att falla de 

kommande vintrarna 
• När snön kommer att falla de 

kommande vintrarna 
• Hur intresset för vinteraktiviteter 

påverkas av ”dåliga vintrar” på 
hemorterna



Hur kan vi anpassa oss?





Nya förutsättningar för europeisk turism

Källa: Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions - Adapting to climate change in Europe – options for EU action {SEC(2007) 849}

Simulerade förhållanden för sommarturism i Europa för 1961-1990 och 2071-2100 (IPCC A2)



Vad händer i Alperna?

• Tre ggr större uppvärmning än globalt medel 

• 1994, 2000, 2002, 2003 varmaste åren sedan 500 
år (OBS! Fram till 2007. Efter detta ännu varmare 
år). 

• Klimatförändringarnas kostnader (till 2050) för  
åretruntturismen i Schweiz:  
USD 1.1-1.4 miljarder (Meier, 1998)

Källa::Climate change in the European Alps (OECD, 2007) och Meier, R. 
(1998). Sozioökonomische Aspekte von Klimaänderungen und 

Naturkatastrophen in der Schweiz. Zurich: Schlussbereicht NFP 31.



Hållbar 
destinationsutveckling



• Nytt fjällklimat 

• Aktörers 

• inställning till miljö- 
och klimatfrågor 

• arbete med miljö- och 
klimatfrågor 

• Lägesanalys 

• Utvecklingsbehov
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Klimatsmarta 
fjälldestinationer 

– finns de? 
 

Möjligheter och utmaningar för 
klimatanpassning av fjällturismen 

 



” Turismindustrin har, om man inser, analyserar och 
förmår utnyttja läget, en stor tillväxtpotential ”



Om studien

• Nytt fjällklimat 

• Aktörers 

• inställning till miljö- 
och klimatfrågor 

• arbete med miljö- och 
klimatfrågor 

• Lägesanalys 

• Utvecklingsbehov
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Klimatsmarta 

fjälldestinationer 
– finns de? 

 
Möjligheter och utmaningar för 

klimatanpassning av fjällturismen 
 



Reflektioner

• Vi vet att vintrarna med största sannolikhet kommer att bli 
sämre. Men på 10-15 års sikt påverkar mellanårsvariationerna 
mest på lokal nivå. 

• Vilka destinationer är ”snösäkra” idag? 

• Snölagring/snötillverkning? 

• Flexibilitet i arrangemang? Möjligt? 

• Samverkan mellan destinationer? 

• Resiliens: Hur kan man ”tåla” dåliga vintrar?


