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Del 1: Klimatförändringarnas fysikaliska bas 

 

Paleoklimatet 

Fokus på ett jordklot vars klimat har varit och fortfarande är präglat av kryosfären 



800.000 års utveckling: 

några exempel 

Insolationsparametrarna,

65ºN 

Atmosfärens CO2 halt 
Havsytetemperaturen i 

tropikerna 

Temperaturen i Antarktis 

Bottenvattnets 18O 

utveckling = isvolymen 

Havsnivåerna 

 

Ett jordklot med 

varierande mängd 

glaciäris 



CO2 haltens variationer - stora 

osäkerheter fram till den tid som 

täcks av de antarktiska 

iskärnorna – relaterade till 

mängden stoft i Södra Oceanen, 

havsnivåerna och tropiska 

havsytetemperaturer under de 

senaste 3,5 milj åren 

 

God korrelation mellan en allmänt 

varmare värld och hög CO2 halt 



Modeller har vissa problem med att rekonstruera extrema klimat-scenarier, som 

t ex den polara amplifieringen under max resp min CO2 halter – men de blir allt 

bättre 



Jämförelser mellan geologiska data från varmaste delen av senaste 

interglacialen Eem och olika modellkörningar (anomalier i förh till sen-holocen)  

 



Havsnivåförändringar (a, e) i förh till modellering av 

olika områden (b, c), grönländska istäckets andel 

av förändringarna enl olika modeller (f) samt olika 

temperaturscenarier för Grönland (g).De senare 

ligger till grund för storleken av den modellerade 

grönländska isen på nästa bild. 



Ett snitt av dessa modeller ger en havsnivåhöjning på 1,8 m från Grönland 



Observerade 300 år Senaste 2000 åren 

Havsnivåkurvor där enbart två är isostatiskt korrigerade 

Holocen 



Dagens havsnivåhöjning är relativt unik för en interglacial 

- 

men inte för en glacial värld 



Modellering av det s k ”8.2-eventet” 

visar att modellerna är känsliga för 

stora ”sötvattenstörningar” i 

Nordatlanten och fångar upp 

klimateffekten 

 

SST 

Precip 



33 modellers försök att 

simulera pollenbaserad 

klimatrekonstruktion för 

6000 år sedan jmf med 

1700-talet (PI). Klar 

avkylningstrend på 

sommaren och 

geologiska data visar 

på större spatiella 

variationer än 

genomsnittliga modell-

resultat 

Kallaste månaden Varmaste månaden 



Några av de viktigaste konklusionerna 







Våra kunskaper om ”klimatmaskinen” ökar kontinuerligt tack 

vare en kombination av  

• fler, bättre och mer detaljerade proxydata,  

• bättre modeller och,  

• allt längre observationsserier. 

Ett problem är dock att vi är på väg in i en värld som vi 

knappast har en analog till (även om de storskaliga 

processerna lär vara de samma). 




