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Förverkliga Parisavtalet

•  195 länder har kommit överens om en
plan för att begränsa den globala
uppvärmningen till under 2°C över
förindustriella värden och arbeta för att
begränsa långsiktiga uppvärmningen till
1,5°C.

• Baserat på de senaste utsläppen så är
den globala uppvärmingen på väg att
överskrida 1,5°C under de närmaste
10-30 åren.

•  För att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5°C krävs stora
och snabba minskningar av
koldioxidutsläpp, i kombination med
omfattande avskiljning av koldioxid och
signifikant ökning av skogsarealer.

• Om den globala uppvärmningen
begränsas till 1,5°C jämfört med 2°C
minskas risken avsevärt för stora
förändringar i extrema
klimatförhållanden, såsom torka,
värmeböljor och översvämningar över
områden i t.ex Sydeuropa och
Nordafrika.

•  EUs Horisont 2020-projekt CRESCENDO
arbetar med dessa för forskning och
beslutsfattande viktiga slutsatser för att
förverkliga Parisavtalet.

Att använda jordsystemmodeller 
för att förstå samspelet mellan 
samhället och klimat
Colin Jones, University of Leeds

I jordsystemmodeller representeras både 
globala klimatsystemet och kolets kretslopp, 
vilket är nödvändigt för att ta fram så 
realistiska projektioner som möjligt kring 
jordens respons från koldioxidutsläpp gjorda 
av människan. 

Cirka 50 % av det koldioxid som släpps ut i 
atmosfären genom mänsklig verksamhet 
värmer planeten. Den andra delen 
absorberas av "kolsänkor" såsom hav, mark 
och vegetation.

Dessa sänkor är känsliga för framtida 
ökningar av koldioxidkoncentrationer och 
därmed också klimatförändringen. Om 
sänkornas effekt minskas i framtiden 
kommer mer koldioxid finnas kvar i 
atmosfären, vilket förstärker uppvärmningen. 

För det omvända gäller att om effektiviteten i 
dessa sänkor ökar, kommer den framtida 
uppvärmningen reduceras.

Uppskattningar av kolbudgetar 
förbättras
Chris Jones, UK Met Office

Det finns en direkt koppling mellan den 
kumulativa mängden koldioxidutsläpp och 
den globala temperaturhöjningen. 

Detta resulterar i en kolbudget för varje given 
nivå av global uppvärmning. Till exempel 
leder cirka 1 biljon (1012) ton utsläpp av kol till 
2°C i temperaturökning.

Under de senaste två århundradena har mer 
än hälften av tvågradersbudgeten koldioxid 
redan använts. När vi räknar med andra 
växthusgaser, eller jämför med 1,5°C 
gränsen, finns bara en liten del av 
kolbudgeten kvar. Exakta storleken på 
budgeten är osäker. 

CRESCENDO utvecklar nya metoder för att 
minska denna osäkerhet och förbättrar 
prognoser för den faktiska kolbudgeten för 
att kunna förverkliga Parisavtalet.

Att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5°C istället för 2,0°C minskar risken för ökat 
antal översvämningar, värmeböljor och torka i 
Europa.



För att möta kraven på utsläppsminskningar av koldioxid i Parisavtalet, måste det ske en signifikant 
ökning av förnybar energiproduktion för att säkerställa framtidens ökande efterfrågan av el.

 Framtida värmeökning kan dämpas genom att plantera skog och kraftigt öka odling av 
energigrödor , vid sidan av avskiljning och lagring av koldioxid. 

Undersöka framtida utveckling av 
emissioner och beslutsalternativ
 Detlef van Vuuren, PBL Netherlands

Den koldioxidbudget som återstår för att 
hålla sig under 1,5°C i global uppvärmning 
räcker i 10-30 år till, med dagens 
utsläppsnivåer.  

Omfattande användning av 
koldioxidavskiljande tekniker som binder och 
lagrar koldioxid, bioenergigrödor och 
betydande skogsplantering ligger till grund 
för de utsläppsscenarier som utvecklas för 
de låga uppvärmningsmålen. På längre sikt 
skulle dessa "negativa utsläpp" teoretiskt 
kunna kompensera för kortsiktiga utsläpp 
som överskrider den tillgängliga 
kolbudgeten. 

Men sådana strikta scenarier väcker viktiga 
frågor kring samhälleliga och politiska 
förändringar som behövs, liksom kring risker 
är förknippade med att överskrida 
uppvärmningsmål. 

Forskare i CRESCENDO-projektet har 
utvecklat sådana scenarier för Parisavtalet 
och tillämpat dem i de främsta 
jordsystemmodellerna för att undersöka 
dessa risker.

Fördelar med att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5°C
Sonia Seneviratne, ETH Zurich

Att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5°C jämfört med 2°C kommer att få 
betydande positiva effekter i förhållande till 
risken för framtida förändringar i värmeböljor, 
torka och extrem nederbörd. 

Effekterna minskningen av den globala 
uppvärmningen är mycket större över land 
eftersom temperaturen ökar snabbare över 
land jämfört med till havs, särskilt vid 
värmeböljor.  

Så även en 0minskning av den globala 
uppvärmningen med en halv grad ger stora 
potentiella fördelar för en rad regionala 
effekter. Detta gäller särskilt för 
Medelhavsregionen i södra Europa och 
Nordafrika. Marktemperaturer och regn 
påverkas väsentligt av biofysiska förändringar , 
pga urbanisering, jordbruk, bevattning och 
andra förändringar i markanvändning. 

CRESCENDO arbetar med att bättre kvantifiera 
effekterna av stora förändringar i 
markanvändningen som antas i de framtida 
scenarierna som begränsar den långsiktiga 
globala uppvärmningen till 1,5 eller 2°C.
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