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Innehåll

 RCP

 CMIP5

 CORDEX

 Vilka nya scenarier tas fram på Rossby
Centre?

 Hur kommer resultaten att skilja sig från
det vi är vana vid att se?



Special Report on Emissions Scenarios (2000) - SRES
Användes i IPCC Tredje och fjärde kunskapssynteser (TAR, 2001 och AR4, 2007)
(Samtliga Rossby Centres regionala scenarier sen 2002)

economical model emission concentration

 40 olika scenarier där ett par s.k. “marker scenarios” B2, A1B och A2 är de mest använda

Utsläpp & 
socioekonomiska
scenarier  (1)

Strålnings-
drivning (2)

Klimat-
projektioner (3)

Effekter,
anpassning
sårbarhet (4)

De gamla SRES-scenarierna



RCP 8.5, RCP 6.0, RCP 4.5, och RCP 2.6 motsvarande den nivån i form av strålningsdrivning
uttryckt i W/m-2 år 2100 (motsvarande CO2-ekvivalent: 1370, 850, 650 och 490 ppmv)

Representative Concentration Pathways (2007) - RCP
Kommer att användas i IPCC femte kunskapssyntes (AR5, 2014)

Utsläpps- & 
socioekonomiska
scenarier  (2b)

Strålnings-
drivning (1)

Klimat- (2a)
projektioner

Effekter,
anpassning
sårbarhet (3)

De nya RCP-scenarierna



IPCC, AR4, 2007

Historisk ändring i strålningsdrivning

Jämför 2005 med 1750



Hur tas scenarierna fram?

RH Moss et al. Nature 463, 747-756 (2010) 
doi:10.1038/nature08823

Exempel: 
Stabiliseringsscenariet RCP4.5

Global Change Assessment Model 
(GCAM)

världsekonomi, energisystem, jordbruk
och markanvändning, kolcykel
(hav&land), kopplade klimat-, 
biogeokemiska och ismodeller

Utsläpp av CO2, CH4, N2O, NOx, 
VOCs, CO, SO2, carbonaceous
aerosols, HFCs, PFCs, NH3, and SF6

Världen indelad i 14 regioner, räknar i
tidssteg om 15 år

Antar kostnadsminimering för
utsläppsminskningar

Thomson et al. Climatic Change 109:77–94 (2011) 
DOI 10.1007/s10584-011-0151-4



RH Moss et al. Nature 463, 747-756 (2010) doi:10.1038/nature08823

Strålningspåverkan i W/m2 (2.6, 4.5, 6.0, 8.5)

RCP (representative 
concentration pathways)



Läs mer om RCPerna!

http://www.springerlink.com/content/xv6r454mv3140008/

Specialnummer i Climatic Change

• Sammanfattande artikel som tar 
upp metodologi mm

• Individuella artiklar som beskriver 
de 4 RCPerna i mer detalj

• Artiklar som tar upp historiska 
utsläpp

• Artiklar som beskriver exv. 
markanvändings-scenarier



CMIP5



CMIP5

Coupled Model Intercomparison Project phase 5

• Utvärdera modellerna för de senaste decennierna

• Projektioner för framtida klimatförändring i

i. ett kortsiktigt perspektiv (till ca 2035)

ii. ett långsiktigt perspektiv (till 2100 och vidare)

• Förstå varför modellerna skiljer sig åt

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/



CMIP5 och IPCC AR5

• CMIP5 simuleringar görs av ”klimatmodelleringssamfundet”

• Förväntas utgöra basen av koordinerade klimatmodell-
experiment med många GCMer de närmaste fem åren

• Vetenskapliga artiklar baserade på CMIP5-resultat kommer 
bilda underlag till IPCCs nästa syntesrapport

• Tidsplanen för IPCC-processen innebär att artiklar som 
skall vara med måste vara inskickade senast juni 2012 och 
publicerade eller accepterade i mars 2013

• AR5 beräknas publiceras september 2013



CMIP5: Utvärdering av dagens klimat

Återanalyser



CMIP5: Projektioner



CORDEX



CORDEX: Nya regionala scenarier

http://cordex.dmi.dk/



CORDEX: Regioner



Första resultat från
10 RCMer som körts
med ERA-interim 
(återanalys) på
ränderna för
perioden 1989-2008

Upplösning 50km

CORDEX: Fokus på Afrika

Africa-CORDEX 
J. Climate article 

in review: minor revisions



Vilka nya scenarier tas
fram på Rossby Centre?



Nya scenarier på Rossby Centre

 CMIP5: EC-Earth (Historiskt, RCP 8.5, 4.5, 2.6 + Decadal runs) 

 CORDEX: RCA4 (ny modellversion)

1. Nedskalning av återanalys (ERA-Interim) 

2. Nedskalning av GCMer (HadGEM2, CNRM, CanESM2, EC-Earth, 
ECHAM) för åtminstone 2 RCPer (8.5&4.5, + ev. 2.6)

 Europa (12.5 och 25 km)

 Afrika (50 km)

 Arktis (50 km)

Körningar under vintern och våren. 

Flera regionala scenarier klara för användande i augusti 2012



Hur kommer resultaten att
skilja sig från det vi är

vana vid att se?



RH Moss et al. Nature 463, 747-756 (2010) 
doi:10.1038/nature08823

RCPSRES

Gamla och nya scenarier

Mitigation scenarios



Exempel på stabiliseringsscenarie
Ändring i global medeltemperatur (2m-nivån)

ENSEMBLES-E1 

2°C

1.5°C

Van der Linden and Mitchell, ENSEMBLES final report, 2009



IPCC, 2007

Future changes in precipitation, dry periods, extremes etc.

Vad kommer de nya scenarierna visa?



Har vi något nytt att vänta på regionala 
skalan?

Climate change in Northern Sweden:

Comparing 2071-2100 vs 1961-1990 (SRES A1B)

Lind & Kjellström, 2008



Sammanfattning

 Nya scenarier bättre lämpade för ESMer har tagits fram

 Tillåter adaptation/mitigation

 Konsistenta med historiska emissioner

 Används i CMIP5/CORDEX

 Troligen ingen större ändring i klimatscenarierna

 Fortsatt behov av ensembler


