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KLIMATFORSKNING VID 
ROSSBY CENTRE
SMHI Rossby Centre är en av Europas mest framstående grupper för klimatmodellering. 
Forskarna utvecklar klimatmodeller, undersöker och analyserar klimatprocesser och  
klimatsystemets beteende. En central uppgift är att utveckla de regionala och globala 
klimatmodeller som används i nationella och internationella projekt för att skapa 
information om framtida klimat. Informationen används ofta som beslutsunderlag av 
beslutsfattare, för studier av klimateffekter och vid klimatanpassning.

INFORMATION FÖR BESLUTSFATTARE
Klimatet påverkar samhället på många sätt. Ett förändrat 
klimat kan resultera i att många samhällssektorer blir mer 
sårbara. Klimatinformation behövs för att stödja 
välgrundade beslut, både i Sverige och utomlands. På en 
global nivå är det nödvändigt för att utforma strategier 
för att begränsa klimatförändringen. På regional nivå ger 
det underlag för effektstudier och anpassningsplanering 
för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat.

AKTIVITETER VID ROSSBY CENTRE
Forskningen vid Rossby Centre fokuserar huvudsakligen 
på att:
nn Utveckla och förbättra klimatmodeller.
nn Öka förståelsen av hur processer i atmosfären, haven   

 och på land samverkar och vilken effekt de har på   
 klimatsystemet.
nn Utveckla detaljerade klimatscenarier i olika regioner

 i världen.
nn Utveckla metoder för att bättre förstå osäkerheterna

 i klimatscenarierna.
nn Sprida resultat och stödja intressenter med    

 expertkunskap och data.

SIMULERING AV FRAMTIDA KLIMAT
Klimatmodeller är det enda verktyg samhället har för att 
utforska hur framtida klimat kan se ut. Rossby Centre 
ligger i framkant i utvecklingen av tredimensionella 
klimatmodeller som matematiskt beskriver klimatsystemet 
och samverkan mellan atmosfär, hav, land och is.

Detta inkluderar ansvar för utvecklingen av en upp-
graderad version av jordsystemmodellen EC-Earth, som 
del av ett europeiskt konsortium inom klimatforskning, 
för att delta i den sjätte fasen av projektet för jämförelser 

mellan klimatmodeller (Climate Model Intercomparison 
Project Phase 6, CMIP6). Den senaste versionen av EC-
Earth inkluderar möjligheter för atmosfärskomposition, 
dynamisk vegetation, havens biogeokemi och Grönlands 
istäcke. EC-Earth används brett i många internationella 
projekt som Rossby Centre deltar i.

Globala klimatmodeller som EC-Earth måste skalas 
ner till regional och lokal skala, för att fungera som 
underlag i nationella planeringsverktyg med tillräcklig 
detaljeringsgrad. Sedan 1997 har Rossby Centre 
utvecklat en internationell position inom regional klimat-
modellering genom utvecklingen av den atmosfäriska 
modellen RCA, den kopplade atmosfärshavsmodellen 
RCAO och en version av RCA som innefattar vegetations-
processer, RCA-GUESS.

Regional nedskalning över Arktis.
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Nu pågår utveckling av nästa generations högupplösta 
regionala klimatmodell, HARMONIE. Den kommer att 
kunna leverera underlag på rumsskalor ner till någon 
kilometer.

INTERNATIONELLA PROJEKT
Rossby Centre är engagerade i en rad internationella
projekt och samarbeten, till exempel:
nn Förbättring av representationen av nyckelprocesser i   

 europeiska jordsystemmodeller, skapa nya    
 klimatprojektioner för det kommande århundradet   
 och koordinera det europeiska bidraget till CMIP6   
 (CRESCENDO).
nn Skapa och leda ett ramverk för att koordinera,   

 integrera och stödja europeisk forskning och   
 innovation inom jordsystemmodellering och   
 klimattjänster (Climateurope).
nn Utveckla en ny generation av avancerade och väl   

 utvärderade högupplösta globala klimatmodeller, som  
 kan simulera och förutsäga regionalt klimat med   
 högsta trovärdighet (PRIMAVERA).
nn Förse sårbara regioner i världen med högupplösta   

 globala och regionala simuleringar för bedömning av  
 effekterna av ett förändrat klimat (HELIX ).
nn Förbättra förutsägelser och hantering av hydrologiska  

 extremer (IMPREX).
nn Förbättra effektiviteten och produktiviteten hos   

 numeriska väder- och klimatsimuleringar på   
 högpresterande superdatorer (ESiWACE, IS-ENES2).
nn Utveckling av regional klimatscenarier över Europa   

 och flera andra regioner i världen, inklusive Afrika och  
 Sydamerika (CORDEX).
nn Förbättra klimatprojektioner för Arktis på regional   

 och lokal skala (ARCPATH).
nn Effekter av förändringar av havsis och snötäcke på   

 klimatet, grön tillväxt och samhället (TRACE,   
 GREENICE).

TILLGÄNGLIGA DATA
Via smhi.se får allmänheten tillgång till SMHIs data. De 
senaste klimatscenarierna finns tillgängliga i en interaktiv 
karttjänst där användarna har möjlighet att själva utforska 
framtida klimat. Data från SMHIs klimatmodellering går 
att ladda ner via en datanod i det internationella nätverket 
Earth System Grid Federation, ESGF, som SMHI driver 
tillsammans med Nationellt Superdatorcentrum vid 
Linköpings universitet. 

Kontakt och dataförfrågningar:
Information om Rossby Centre går att hitta på www.smhi.se/
klimatforskning

Besök www.smhi.se/Rossbydata för att ladda ner eller 
beställa data.


