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SIMULERA FRAMTIDA KLIMAT
Klimatmodeller är viktiga för att förstå och beskriva hur framtidens klimat kan se 
ut. SMHIs Rossby Centre är ett ledande centrum i Europa för utveckling av både 
globala och regionala klimatmodeller.

Simulering av havsisutbredning och istjocklek i Arktis, utförd med den globala klimatmodellen EC-Earth version 3.

Rossby Centre forskar om klimatprocesser och klimat-
systemets beteende. De grundläggande verktygen är 
globala och regionala klimatmodeller. Forskarna på 
Rossby Centre utvecklar modellerna både på egen hand 
och i samarbete med andra institut. Arbetet fokuserar 
på modellutveckling och -utvärdering, modellering för 
att förbättra beskrivningen av olika processer i klimat-
systemet och forskning för att stödja effekt- och anpass-
ningsstudier.

MODELLER SIMULERAR KLIMATET
Rossby Centre utvecklar tredimensionella klimatmodeller 
som matematiskt beskriver klimatsystemet. Globala 
modeller har en viktig roll för att skapa en storskalig bild 
av framtida klimat, speciellt med hänsyn till utsläppsbe-
gränsande beslut.

För effekt- och anpassningsplanering krävs mer detaljer 
över mindre områden. Därför behöver globala klimat-
modeller skalas ned till regional och lokal nivå, vilket 
kan göras med regionala klimatmodeller.

De globala och regionala klimatmodellerna som Rossby 
Centre utvecklar är:
nn Global jordsystemmodell – EC-EARTH
nn Regionala atmosfärsmodeller – RCA och HARMONIE
nn Regional havsmodell – NEMO
nn Kopplad atmosfärs-havsmodell – RCA-NEMO
nn Regional klimatmodell med interaktiv vegetation –   

 RCA-GUESS

ROSSBY CENTRES GLOBALA MODELL

EC-EARTH – GLOBAL JORDSYSTEMMODELL 
EC-Earth är en global jordsystemmodell som utvecklats 
inom ett konsortium av europeiska vädertjänster, 
universitet och European Centre for Medium Range 
Weather Forecasts (ECMWF). Rossby Centre och 
Stockholms universitet har utfört klimatsimuleringar 
med EC-Earth som ett bidrag till FN:s klimatpanels 
femte klimatrapport. Tillsammans med svenska 
universitet förbereder nu Rossby Centre simuleringar 
som kan användas i FN:s klimatpanels nästa 
klimatrapport. Forskare från Rossby Centre är 
ansvariga för den nyaste versionen av EC-Earth, som 
har förbättrade komponenter och beskriver fler delar av 
klimatsystemet. Den används nu flitigt i många 
nationella och europeiska projekt.

ROSSBY CENTRES REGIONALA 
MODELLER
I samarbete med Lunds universitet och den oceanogra-
fiska forskningsenheten på SMHI utvecklar Rossby 
Centre regionala kopplade klimatmodeller så att de 
också omfattar vegetation, permafrost, biokemi på land 
och regionala hav.

RCA-ATMOSFÄRSMODELL 
Rossby Centres atmosfärsmodell kan användas som 
fristående modell, men också som atmosfärs- och land-
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Kontakt och dataförfrågningar:
Information om Rossby Centre går att hitta på www.smhi.se  
Besök www.smhi.se/Rossbydata för att ladda ner eller beställa 
data.

komponent i kopplade modeller. RCA baseras på den 
numeriska väderprognosmodellen HIRLAM. Modellen 
används över regionala områden såsom Europa, Arktis, 
Afrika, samt Nord- och Sydamerika. Rossby Centre har 
bidragit till det internationella CORDEX-samarbetet 
med över 100 klimatscenarier. 

RCA-NEMO – KOPPLAD ATMOSFÄRS-HAVSMODELL 
Rossby Centres atmosfärs- och havsmodell RCA-NEMO 
sammanfogar atmosfärsmodellen RCA med havsmo-
dellen NEMO för Östersjön och Nordsjön. Den innehåller 
också ett schema för flodsystemen inom Östersjöns 
avrinningsområde.

RCA-GUESS – INTERAKTIV VEGETATIONSMODELL 
RCA-GUESS är en kopplad regional dynamisk klimat-
vegetationsmodell. Den används för känslighetsstudier i 
regioner som i ett framtida ändrat klimat kan få förändrad 
växtlighet. Förändringar i växtligheten kan leda till 
både positiva och negativa effekter på vattenbalansen i 
ekosystemen. Detta kan i sin tur påverka vattenföringen 
i floder och tillgången till vatten för hushåll, bevattning 
och industri. RCA-GUESS är utvecklad i samarbete 
med Lunds universitet.

HARMONIE – ATMOSFÄRSMODELL
HARMONIE är nästa generations mycket högupplösta 
regionala atmosfärsmodell, som bygger på den väder-
prognosmodell som används operationellt av SMHI. 
Utvecklingen sker inom ett europeiskt konsortium där 
Rossby Centre har en aktiv roll. Rossby Centre kommer 
att integrera HARMONIE som sin centrala regionala 
atmosfärsmodell under kommande år.

KLIMATSCENARIODATA FRÅN ROSSBY CENTRE
Rossby Centres klimatdataarkiv innehåller en betydande 
mängd data från klimatsimuleringar som täcker perioden 
1961-2100. Arkivet innehåller regionala klimatscenario-
data från modellkörningar med olika utsläppsscenarier, 
geografiska och tidsmässiga upplösningar och olika 
globala modeller som motor. Data är tillgängliga för 
intresserade användare och kan fungera som indata för 
till exempel effektmodellering.
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Skillnad i månatlig vinternederbörd (december-februari) mellan kontroll-
perioden 1971-2000 och perioden 2071-2100 med scenario RPC8.5. 
Simuleringen utförd med den regionala klimatmodellen RCA4.

Förändring i vintertemperatur (december-februari) mellan kontroll-
perioden 1971-2000 och perioden 2071-2100 med scenario RPC8.5. 
Simuleringen utförd med den regionala klimatmodellen RCA4.


