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Agenda

Kunskapsläget sedan IPCC AR4 (4th assement
report) 2007

Fokus i klimatfrågan ligger idag till stor del på de 
närmaste årtiondena.

Svårt säger vi!

Men varför är vår nära framtid en sådan utmaning 
och vilka möjligheter finns för att tackla detta?



Uppdaterat kunskapsläge

IPCC AR4, 2007
WG I 
The Physical Science Basis

Physical Climate Science 
since IPCC AR4
Rummukainen et al. (april 2010)

http://www.norden.org/sv/publikationer/pu
blikationer/2010-549

The Copenhagen 
Diagnosis: Climate 
Science Report
Allison et al. (nov 2009)

http://www.copenhagendiagno
sis.org/

New Climate Science
2006–2009 
Rummukainen and Källén (juni 2009)

http://www.regeringen.se/sb/d/574/a/127
390

http://www.ipcc.ch/



Uppdaterat kunskapsläge

•På det hela taget verkar klimatforskningen enligt IPCC AR4 stå stadigt även i 
ljuset av nyare forskning.

•Tecknen på pågående klimatförändringar är uppenbara. Utplaningen de 
senaste åren faller inom ramen för förväntade kortsiktiga variationer.

•Den globala havsnivån fortsätter att stiga. Nya uppskattningar om framtiden 
visar på värden i den övre delen och bortom AR4-spannet, väl mer än 1 m inom 
100 år.

•Uppvärmningen i Arktis kopplas nu till antropogen påverkan. Uppvärmning i 
Antarktis har observerats.

•Uppskattningarna av klimatkänsligheten är i stort sett oförändrade sedan AR4 
(dubblad CO2-concentration ger i stort sett samma respons i klimatsystemet).

•Koldioxidkoncentrationen kan öka mer vid en given mängd globala utsläpp 
p.g.a. återkopplingar mellan klimatet och kolcykeln vilket påverkar ”tillåtet 
utsläppsutrymme”.

Enligt Rummukainen et al., 2010: Physical Climate Science since IPCC AR4



Osäkerheten i framtida scenarier

Koncentrationen av framtida växthusgaser och aerosoler 
i atmosfären

Begränsad beskrivning av de processer som ingår i 
klimatsystemet (förståelse och datorresurser)

Initialtillståndet som modellen måste ges då beräkningen 
börjar



Betydelsen av initialtillstånd
En förenklad men typisk icke-linjär ekvation i en klimatmodell: X(n+1) = A X(n) – X(n)2

Antag konstanten A=4
X(1)=1.5 X(1)=1.499

n

X
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Initialtillståendet måste ges i alla gridboxar

Atmosfären
Temperatur
Fuktighet
Molnvatten
Vindhastighet / riktning

Mark
Snö
Markvatten
Vegetation

Havet
Temperatur
Salthalt
Strömningshastighet / 
riktning

Kort minne!

Långt minne!
Jättelångt

minne!



Havscirkulationen – ett minne på 100-tals år

http://www.clivar.org/publications/other_pubs/clivar_transp/d3_transp.htm

Atlantic
MOC

MOC – Meridional Ocean Circulation



Simulerad havscirkulationen

Tre AOGCM simuleringar med lite olika initialtillstånd 1850
Exakt samma forcing (solstrålning, växthusgaser…) 

16 år

Source: EC-Earth simulation results via Klaus Wyser, Rossby Centre, SMHI



Hur väl stämmer modellerna med obsar?

Observerad 2m lufttemperatur
Simulerad 2m lufttemperatur – olika modeller
Simulerad 2m lufttemperatur – olika modeller

Pachauri and Jallow, 2007

Ok, det här 
var globalt.
Blir det lika 
”bra” på en 
mer lokal 
skala?



Exempel från SMHIs länsanalys

http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser/Sveriges-lans-framtida-klimat-1.8255

Observerad årsnederbörd     observerat medelvärde 1961-1990>
<

RCA3 driven av GCM ECHAM4/OPYC3 med utsläppsscenarier B2 och A2

Grått fält anger årsvariationen i scenarierna

Det här ser ju inte 
ut att stämma så
bra…



Likheter/skillnader mellan GCM-scenarier

Relative changes in precipitation for the period 2090–2099, relative to 1980–1999.
White areas are where less than 66% of the models agree in the sign of the change. 
Stippled areas are where more than 90% of the models agree in the sign of the change.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf



Vilken inverkan har dessa osäkerheter på den 
närmaste framtiden?  

GCM: ECHAM5
Emission Scenario: A1B
Initial conditions 1850: r1,r2,r3

RCA3

Medeltemperaturen för varje årsvis vinterperiod (DJF) för södra Sverige

Data via Grigory Nikulin, Rossby Centre, SMHI

I stort sett samma 
slutsats oberoende 
av initialtillstånd!

Men det kan 
man inte säga 

här!



Så, vad gör vi med de närmaste årtiondena?

Viktigt att använda ett stort antal scenarier för att 
minska risken för den felaktiga bild som ett enskilt 
eller ett fåtal scenarier kan ge.

Det kommer Lars Bärring att berätta mer om alldeles 
strax…



Så, vad gör vi med de närmaste årtiondena?

Kan vi göra en prognos för de närmaste årtiondena?

Atmosfären förlorar sitt ”minne” efter ca två veckor. Det är alltså
långsamma processer som måste beskrivas korrekt för att nå
bortom två veckor: havscirkulation, snö, markvatten, …

I princip kan vi köra en klimatmodell för en period bakåt i tiden, 
säg 1960-2009, och hela tiden korrigera eventuella fel i 
resultaten med tillgängliga observationer (dataassimilation).

Förhoppningsvis har vi 2009 skapat ett bra initialtillstånd som 
kan användas för en lång prognos snarare än ett scenarie.

Forskning kring detta, s.k. ”decadal prediction” pågår…
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TACK!

Drakensberg, South Africa, August 2006
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Global air temperature
2009 anomaly +0.44°C
(6th warmest on record)

Har uppvärmningen stannat av?

CRU, 2010

?

Rummukainen et al., 2010
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Klimatscenarier:
långsiktig trend och dekad-skale variabilitet
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Naturlig variabilitet:
- en viktig källa till osäkerhet i scenarierna de 

kommande 20-40 years
- kan temporärt dölja eller förstärka en långsiktig trend
- forskning kring klimatprediktion

Klimatscenarier:
långsiktig trend och dekad-skale variabilitet


