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Koldioxidkoncentration 

Tusentals år sedan 

Idag  

400 ppm 



Global uppvärmning fram till idag 

Global årsmedeltemperatur 

(°C) jämfört med 

medelvärdet för 1900-1999  

(Data från NOAA). 



Vad är ett klimatscenario? 

 

Koncentrationsscenario + global klimatmodell + (regional 

klimatmodell) + tidsperiod = klimatscenario 

 

Klimatscenariot är en kombination av flera antaganden 



Vad är ett utsläppsscenario? 

van Vuuren et al., 2011 
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Strålningsdrivning 

SOLEN 

JORDEN Strålningsdrivning [W/m2]: 

 

Inkommande – utgående strålning 



Hur fungerar en klimatmodell? 

Klimatmodellen - en tredimensionell representation av atmosfären kopplad med markytan och haven. 

 



Upplösning i en regional klimatmodell 

(50x50 km) 



Regional modell 

Lokal-regionala 

effektstudier 

Modellkedja 
Global modell 



Efterbearbetningar 

Data från klimatmodeller är bra för att 

 Studera klimatologiska förändringar hos många olika 

väderparametrar 

 Hämta information från olika framtidshorisonter 

 

… men inte lika bra på att 

 Beskriva lokala detaljer i klimatet (exakta värden) 

 Jämföra mot enstaka observationer 

 

Effektstudier: kräver detaljerad högupplöst data 

 



Statistisk nedskalning 

 Minimera systematiska fel 

 Samma upplösning som observationsdata (4x4 km) 

 Data kan jämföras mot observationer 

 

Utdata från  

klimatmodell 

50x50 km 

(dygnsnederbörd) 

Efter nedskalning  

med DBS 

4x4 km 



Hydrologisk modellering 

Indata: Nederbörd + temperatur från nedskalat 

klimatscenario (4x4 km) 

 

Utdata: Flöden, snö, avdunstning, markfuktighet… 

 

=> Framtida översvämningar? 

 

HBV-modellen 



Nedskalning… 

9 dataset från globala modeller 

×2 utsläppsscenarier 

= 18 klimatscenarier 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Globalmodell 

Regional- 

modell 



Statistik… 

Modellerna ger tidsserier av meteorologiska 

och hydrologiska data. För att visualisera 

resultaten krävs statistikberäkningar: 

 

• Meteorologi: 

- Medeltemperatur, värmebölja… 

- Nederbördsperioder, kraftig 

nederbörd… 

 

• Hydrologi: 

- Säsongsflöden, höga flöden, 

lågflöden 

- Markfuktighet 

- Snötäcke 



Osäkerheter i scenariot 

 Naturlig variabilitet. En klimatmodell kan inte exakt återge klimatet för en specifik 

tidpunkt. 

 Det vi inte kan beskriva. Olika modeller representerar klimatet olika och med 

olika kvalitet 

 Det vi inte vet. Framtida koncentrationer av växthusgaser 

 

 



Hur kan vi säga något om klimatet om hundra 

år när prognosen blir fel efter en vecka? 

Atmosfären är som en icke-linjär ekvation: X=A*X – X2 

 



Scenarier är inte prognoser 
 

Klimatmodeller kan inte återskapa det faktiska vädret på en särskild 

plats vid en viss tidpunkt. En klimatmodell av god kvalitet ger ett 

troligt väderläge med realistiska statistiska egenskaper. 

 

 

Exempel: 

Vi kan inte säga något om huruvida julafton 2089 kommer att vara 

vit, men vi kan säga något om vintrarna i slutet av seklet. 



Osäkerheter i nedskalning 
 Osäkerhet i nedskalningsmetod  

 En enstaka gridruta kan ge missvisande 

resultat 

 Osäkerhet i effektstudie, tex hydrologisk modell 

 Gärna flera olika modeller 

 

 

Förändring i årsmedeltemperatur mot slutet  

av seklet, jämfört med 1961-1990  



Sammanfattning 
 

 Klimatmodeller kan återskapa klimatet på ett trovärdigt sätt 

 

 Framtidens klimat beror till störst del av framtida utsläpp av växthusgaser 

 

 Det finns osäkerheter, men de går att hantera 

 

 Modellresultat kan inte alltid jämföras direkt med observationer 

 

Vill du dra dina egna slutsatser? Titta på: 

www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/klimatscenarier/ 



Kunskapsläget om klimatets 

utveckling i Sverige  

Elin Sjökvist och Gustav Strandberg 



Vad säger scenarierna om framtiden? 

IPCC, 2013 



Det blir varmare  
                               Förändring i årsmedeltemperatur (°C) enligt RCP 8,5 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 



Hur mycket varmare beror på scenariot 
                               Förändring i årsmedeltemperatur (°C) vid 2071-2100 

RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5 



Det blir blötare 

Nederbörds-

förändring (%) till 

2071-2100, 

RCP 8,5 

Vinter Sommar 



Nederbörden blir kraftigare 

Förändring av största 

dygnsnederbörden(%) 

till 2071-2100, 

RCP 8,5 

Vinter Sommar 



Förändring i extrem korttidsnederbörd 

2021-2050 2069-2098 

Varaktighet RCP 4,5 RCP 8,5 RCP 4,5 RCP 8,5 

20 min 19 23 30 51 

1 timme 14 16 20 34 

3 timmar 13 13 17 29 

12 timmar 12 14 18 29 

Procentuell ökning av korttidsnederbörd med 10 års återkomsttid 

från 1961-1900 till de båda perioderna 2021-2050 och 2069-2098. 

Beräkningen är gjord för olika varaktigheter på regnet och för 

scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Medelvärde för hela Sverige. 

SOU 2015:51, Bilaga 6 

Sveriges framtida klimat – Underlag till Dricksvattenutredningen, Klimatologi nr. 14 



Det blir inte blåsigare 

Förändring av maximal byvind 

(m/s) till 2071-2100, 

RCP 8,5 



Havsnivån fortsätter att stiga 

Havsnivåhöjning (cm) i Sverige, 1886-2014 
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Resultaten är robusta 

Alla klimatmodeller ger liknande uppskattningar av framtidens klimat även om 

skillnader finns. 

 

För vissa parametrar är signalen säkrare än för andra 

 



Resultat från nedskalning 
1961-1990   2069-2098 

   RCP4.5   RCP8.5 



Förändring lokal årsmedeltillrinning  
2069-2098 vs 1963-1992              RCP4.5  RCP8.5 

 

 

Vinter: ökning i hela landet 

Sommar: minskning i hela landet  



Förändring 100-årsflöde 
 Orsakas av kraftig nederbörd/ 

snösmältning 

 Minskat snötäcke -> minskad vårflod 

 Ökad kraftig nederbörd -> ökade 100-

årsflöden i södra Sverige 

RCP8.5 

2069-2098 

vs 1961-1990 



Förändrad flödesdynamik 

Månad Månad 

Sangisälven, Norrbottens län  Badebodaån, Kronobergs län 



Dagar med låg markfuktighet 
 Ökad temperatur -> ökad avdunstning 

 Främst sommartid 

 

 

1961-1990      2069-2098 (RCP8.5) 



Snötäcke 
 

1961-1990      2069-2098 (RCP4.5)                 2069-2098 (RCP8.5) 



Länsrapporter 
 Varje län har varsin rapport. 

 Urval av klimatindex: tex medeltemperatur, 

värmebölja, kraftig nederbörd, 100-

årsflöden, snö, markfuktighet… 

 Publicerades i november 2015 på smhi.se. 

 Pågår: Presentationsturné, SMHI besöker 

varje län 

 

 

 

 





   Metadata           Vägledning    Rapport 



Sammanfattning 
 Norra Sverige och vintern visar störst 

temperaturökning 

 Varmare atmosfär -> mer nederbörd 

 Kraftigare skyfall 

 Stigande havsnivå, landhöjdning i norra Sverige 

 Det blir inte blåsigare 

 

 Flödena ökar vintertid men minskar sommartid 

 Säsongsförändring: förskjutning av vårflod eller 

vinter/sommarflöden 

 100-årsflödet minskar i norra Sverige (minskad 

vårflod) men ökar i södra Sverige (kraftig 

nederbörd) 

 Dagar med låg markfuktighet ökar 

 Snötäcket minskar 

 

 Olika klimatmodeller ger lite olika resultat men 

trenderna är lika 

 

 

 


