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Prognoser och projektioner
Nowcast Fronten passerar Norrköping kl 12. några timmar
Väderprognos På onsdag får Lapplandsfjällen blåsigt och snöbyar. Det 

kan även komma något regn öster om fjällen. Övriga 
landet får varierande molnighet i samband med 
högtrycksryggen, även om den nu börjar dra sig tillbaka.

1-2 dygn

5-dygns prognos I söder ökar molnen på mer allmänt och på fredagen kan 
det möjligen följas av något regn. Däremot väntas 
uppehåll i norr.

3-10 dygn

Säsongsprognos Under hela tremånadersperioden november 2011 till 
januari 2012 blir det i genomsnitt 1,5 grader varmare än 
normalt i stora delar av norra Sverige.

3-12 mån

Klimatprojektion IPCC bedömde i sin senaste kunskapssammanställning 
2007 att den globala temperatur-ökningen kan komma 
att ligga mellan 1,8-4,0°C för perioden från 1990 till 2095

20-100 år
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3-12 mån

Klimatprognos From 2016 to 2020, global temperature is forecast to rise 
further to between 0.47 °C and 0.94 °C, with most likely 
values of about 0.71 °C above average.

1-20 år

Klimatprojektion IPCC bedömde i sin senaste kunskapssammanställning 
2007 att den globala temperatur-ökningen kan komma 
att ligga mellan 1,8-4,0°C för perioden från 1990 till 2095

20-100 år



En klimatprognos tar tillvara observationer vid 
initialiseringen

Osäkerheten i början av en klimatprognos är 
mindre än från en oinitialiserad klimatmodell.

Efter några år närmar sig klimatprognosens 
osäkerhet den från en vanlig klimatmodell utan 
initialisering

tid



Rossby centret har börjat testa klimatprognoser 
med nya kliimatmodellen EC-EARTH

Flera 10-års simuleringar (”hindcast”) som startar 
1960, 1965, …2000 och 2005

Jämför resultat med observationer och mät 
förbättring gentemot en vanlig klimatmodell



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prognoslängd (år)

T2M kvadratfel, Europa

bättre

sämre

Klimatprognos

Klimatmodell utan 
initialisering



År 1 År 2-3 År 4-6 År 7-10



Vårt första försök…


