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Människans påverkan på klimatsystemet är 
tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande 
halter av växthusgaser i atmosfären, positiv 
strålningsdrivning, observerad uppvärmning 
samt via förståelsen av klimatsystemet. 
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http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html


Används på tre sätt inom klimatforskningen: 
 

1. För att förstå hur klimatsystemet fungerar 
2. För att förklara varför klimatet blir varmare 
3. För att få en inblick i hur klimatet kommer bli 

i framtiden (nästa presentation) 
 

De globala klimatmodellerna förbättras ständigt 
genom bättre processbeskrivning, fler komponenter, 
bättre upplösning samt ensemble-experiment.  
Många modeller har byggts ut till att representera 
biogeokemiska cykler s.k. jordsystemmodeller. 

Klimatmodeller 



Experimenten inom CMIP5 
(Coupled Model Intercomparison Phase 5) 

”Korta experiment” ”Långa experiment” 



Experimenten inom CMIP5 
(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) 

”Långa experiment” 

Historiska Framtiden 

Förståelse 



18-95 
vertikala 
nivåer 



18-95 
vertikala 
nivåer 



Utvärdering, T2m (1980-2001) 

ERA-Interim 
ERA-40  
JRA-25  

ERA-Interim 



Utvärdering, nederbörd (1980-2005) 

Global 
Precipitation 
Climatology 
Project 
(Adler et al., 
2003).  



Utvärdering, SST (1979-1999) 

HadISST 
(Rayner et 
al., 2003).  



All drivning  
Naturlig och mänsklig 

Utvärdering 



All drivning  
Naturlig och mänsklig 

Utvärdering 

Föreskriven historisk 
drivning fram till och med 
2005, därefter RCP4.5 



Utvärdering, havsisutbredning  

Föreskriven 
historisk 
drivning fram 
till och med 
2005, därefter 
RCP4.5 

Arktis, september (1990-2012) 

Antarktis, februari (1990-2012) 



Naturlig variabilitet 

? 

Att 1998-2012 uppvisar en 
mindre positiv 
temperaturtrend än 1951- 
2012 förklaras av: 
 
• minskad trend i 
strålningsdrivningen 
(solcykeln och fler 
vulkanutbrott) 
 
• intern variabilitet  
 

Modellerna kan inte förväntas fånga tidpunkterna för variabiliteten 



Intern variabilitet 

Ändringen i 
temperatur 
mellan två 
år över 
Europa 



Temperaturförändring °C per år 

Temperaturförändring °C per dekad 
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Sannolikhetsfördelning för 
temperaturskillnaden 
mellan två angränsande år 

Sannolikhetsfördelning för 
temperaturskillnaden 
mellan två angränsande 
dekader 



• Modellensemblen är generellt bättre eller lika bra 
 

• Modellensemblen är bättre på att reproducera 
observerad statistik av ENSO (El Niño-Southern 
Oscillation) stort förtroende 

 
• Många modeller fångar den observerade 

uppvärmningen (1961-2005) av de översta 
lagren (0-700m) i haven (stort förtroende) och 
multimodellmedelvärdet är mestadels inom 
observationernas felgränser  
 

• Modellerna har generellt en utförligare 
beskrivning av moln och aerosolprocesser och 
hur de interagerar, men fortsatt lågt förtroende 
för hur väl processerna är representerade och 
kvantifierade 
 

Bättre klimatmodeller? 
CMIP5 i jämförelse med CMIP3 



Bättre klimatmodeller? 

AntSIE: Havsisutbredningen i Antarktis 
ArctSIE: Havsisutbredningen i Arktis 
fgCO2: Globala havskolsänkan 
LST: Temperaturen i nedre stratosfären 
NBP: Globala landkolsänkan 
OHC: Globala värmeinnehållet i oceanerna 
TotalO3: Kolumnvärden av ozon 
TAS: Temperaturen nära ytan 
TTT: Temperaturen i troposfären 

Tillförlitlighet 
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Hurric-hr: Antal Atlantiska orkaner 
PR_ext: Nederbördsextremer 
PR_ext-t: Trender I nederbördsextremer 
TAS_ext: TAS extremer 
TAS_ext-t Trender i TAS extremer 
TC: Intensitet och banor för tropiska orkaner 
TC-hr: TC trender 
 
(hr- hög upplösning) 

Trender Extremer 

Försämring 
Samma 
Förbättring 



All drivning  
Naturlig och mänsklig 

Förklaring 



Förklaring 

Bara naturlig drivning  



Enbart 
växthusgasdrivning  

Förklaring 



Förklaring: globalt 



 Förklaring: regionalt 



Förståelse: klimatkänslighet 

Klimatkänsligheten är ett mått på hur 
klimatsystemet reagerar på en varaktig 
strålningsdrivning  
 
Definieras som den globalt genomsnittliga 
uppvärmningen vid markytan vid en 
fördubbling av koldioxidkoncentrationen: 
 
 
 
 
 



Förståelse: klimatkänslighet 
CMIP5 4xCO2 experiment används för 
bestämningen av klimatkänsligheten genom 
”Gregorymetoden”: 
 

Abrupt ökning av 
koldioxidhalten 
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Klimatkänslighet 
 
Även andra metoder vägs in i den 
samlade bedömningen: 
 
Sannolikt mellan 1,5 och  
4,5°C (högt förtroende), extremt 
osannolikt lägre än 1 °C (högt 

förtroende) och väldigt osannolikt 
större än 6°C (medel förtroende) 
 
(CMIP3: Sannolikt mellan 2 och 
4,5°C med det troligaste värdet 
kring 3°C, och mycket osannolikt 
mindre än 1,5°C) 

 
 
 

 
 



Förståelse: återkopplingar 

P: Planck (Yttemperaturen) 
WV: Vattenånga 
C: Moln 
A: Albedo  
LR: Temperaturavtagandet  
ALL: summan av alla utom P 

l 

Spridningen i 
klimatkänsligheten 
kommer till stor del från 
återkopplingsparametern 
 



Slutord 

Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig  
(möjlig   …  tydlig) 
 
Väl underbyggda slutsatser genom kombinationer av 
olika metoder 
 
Förbättrade klimatmodeller som används på klokt sätt 
 
Klimatmodellerna har brister som begränsar 
användbarheten 
 
Fortfarande är den molnens återkoppling, speciellt de 
låga, som bidrager med mest osäkerhet  
 

 
 



Frågor? 


