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Innehållsförteckning:

• Allmän introduktion, klimatscenarier

• Upplösning – hur detaljerade kan vi vara?

• Regionala ensemble-scenarier

• Slutsats -- budskap
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En kedja av modeller/scenarier
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Efter denna korta introduktion ….

… kommer upplösningen direkt
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Rumslig upplösning: 
50km  25km  12 km  6km  2 km                varje steg kräver minst 

8 gånger mer datorkraft

50 x 50  km
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”Grad av upplösningstillstånd”

~50 km

~25 km

~12 km
(inga leveranser)

~6 km
(mycket experimentellt
 inga leveranser!)
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Nederbördsstationer i Sverige

december 2009 (779 st)

SMHIs websidor:
klickbar karta 
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Rumslig upplösning – jämförelse 

625 km225 km 
(medeltal)~780 mätplatserNederbördsmätare

36 km26 km~12100 gridcellerKlimatscenario 6 km

144 km212 km~3000 gridcellerKlimatscenario 12 km

625 km225 km~780 gridcellerKlimatscenario 25 km

2500 km250 km~200 gridcellerKlimatscenario 50km
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Nederbörd (DJF, 1987-2007) som funktion av upplösningen

RCA3: 50, 25, 12 och 6 km
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Andra kommentarer om upplösning

 Vinsten med högre upplösning är mer realistisk beskrivning av de fysikaliska 
processerna och kopplingen till lokala faktorer (gäller framför allt extremer)…

… men förändringssignalen är storskalig – så det blir normalt ingen skillnad i 
klimatförändring mellan ”östra och västra ändan av kommunen”. 

… utan ”bara” en bättre beskrivning av förändringen i ”bägge ändar av kommunen”.

… kunskap om nuvarande lokala klimatförhållanden är alltså användbara 
för att tolka lokala variationer klimatscenarierna.

 Den regionala klimatmodellen antar att jorden är sfärisk …

… så det är ingen mening med den precisa koordinatsättning ofta önskas i GIS
(felet kan vara från många hundra meter till kanske flera kilometer).

 På grund av de numeriska algoritmerna i modellen ska man ALDRIG
analysera enskilda gridceller och tidssteg samtidigt…

… önskas hög(sta) tidsupplösning, medelvärdesbilda i rummet (3 x 3 gridceller) !

… önskas hög(sta) rumsupplösning, medelvärdesbilda över tiden  (3 eller 6 timmars data) !
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Varje gridcell har olika delområden
vars marktäckning modelleras separat

T2m_water T2m_ice T2m_for 

T2m_land 

T2m_grid

T2m_opsn 

Huvudsakliga leveranser 
hittills

Successiv övergång för
kommande leveranser



12

Gridcellens olika facetter (’tiles’)

snö
SKOG

(olika kategorier)
ev. delvis med snö

SJÖ
ev. med sjöis,
varav en del av isen snötäckt

ÖPPET LAND
(olika kategorier vegetation
eller barmark)

ev. delvis med snö
kommande 
leveranser
(”opsn”)



13

Regionala ensemble-scenarier – varför?

Där för att …

… vi inte kan säga att en modellkörning är bättre än någon annan 
– ibland kan vi säga att någon specifik körning är sämre.

… det har visat sig att medelvärdet över flera modellkörningar
vanligtvis (nästan alltid!) är bättre.

… den naturliga variabiliteten ligger inte i fas med verkligheten,
pga slumpmässigt valda initialtillstånd – detta är viktigt framför allt för de
kommande årtiondena.

… med hjälp av en scenario-ensemble får man en bild av den 
gemensamma nämnaren – robusta resultat …

… liksom av skillnaden mellan olika körningar – kvantifiering av spridning 
(osäkerhet)  bättre bas för ”risk”-hantering
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” – ibland kan vi säga att någon enskild modell 
(eller specifik körning) är sämre”
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”Det har visat sig att medelvärdet över flera 
modellkörningar vanligtvis (nästan alltid) är bättre”

Säsongscykelns förändring (SRES A1B) i norra Sverige
2071-2100    jämfört med    1961-1990

den grå kurvan i mitten är ensemble-medelvärde
som trots spridningen blir helt rimlig

Resultat från ca 20 globala klimatmodeller
Lind & Kjellström, 2008
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Den naturliga variabiliteten ligger inte i fas med verkligheten…

Relativ förändring av årsnederbörden för Gotlands län
9 scenarier under SRES A1B
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Med hjälp av en scenario-ensemble får man 
en bild av robusta resultat

Kjellström et al., 2010

Relativ förändring av sommarnederbörd (JJA) 
2071-2100    jämfört med    1961-1990 
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kvantifiering av spridning  bättre bas för ”risk”-hantering

Exempelvis:

Banverkets 
snöröjnings-
kapacitet?

optimistisk
Ska jag köpa 
nya skidor?

pessimistisk

Ekonomisk
buffert för

skidanläggningens
ägare

Antalet dagar med snötäcke i Östergötland under SRES A1B
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50A1BIPSL-CM4 (IPSL, France)20

25low (Q3)19

50high (Q16)18

50low (Q3)17

50A1Bref (Q0)HadCM3 
(Hadley Centre, UK)

16

50B115

12.514

2513

5012

5011

50A1B10

50A2ECHAM5 (MPI-met, Germany)9

50B28

50A2ECHAM4 (MPI-met, Germany)7

50B26

50A1B5

50A2CCSM3 (NCAR, USA)4

253

50A1BBCM (NERSC, Norway)2

50A1BArpège (CNRM, France)1

Horisontell
upplösning (km)

Emissions-
scenario

AOGCM 
(Institut, land)

No

Olika GCM

Olika initial-
tillstånd

Olika GCM-
varianter

Olika 
emissions-
scenarier

Olika horisonell
upplösning

Alla simuleringar
är på samma

Europa-domän

Rossby Centre 
scenario-
ensemble
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Budskap
 Scenarier är inte prognoser – särskilt inte enstaka scenarier

 Ensemble-scenarier fokuserar på robust (gemensam) 
information och spridning kring denna

 Högre rumslig upplösning är inte svaret på alla problem, 
men på en del – använd kunskap om lokala förhållanden

 Använd så många scenarier som möjligt, aldrig färre än 4

 Gör ensemblesammanställningen (“medelvärdet”) så sent i 
analyskedjans som möjligt

 Planera in att det kommer ny information hela tiden


