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Naturvårdsverket Marianne Lilliesköld 

 Naturvårdsverkets roll 

• Ansvar för det svenska arbetet inom IPCC 

• Deltar i Panelens möten 

• Nominerar forskare och experter till 
arbetsgrupper, möten, författare mm 

• Hämtar in synpunkter från svenska 
forskare och myndigheter på underlag 

• Synpunkterna sammanställs och skickas 
till IPCC:s sekretariat i Genève  



5:e utvärderingen AR 5 

• WG I – klimatsystemet, processer 

• WG II – effekter, sårbarhet, anpassning 

• WG III - åtgärder 

• SYR – syntes av synteserna 



Vad är speciellt med IPCC 

• Ingen egen forskning 

• Sammanställer ”all” tillgänglig litteratur 

• Huvudsakligen granskad litteratur 

• Omfattande reviewprocess 

• Koncensusförfarande  

• Policyrelevant men inte policyföreskrivande 



 WG I 12 och IPCC 36  

 Stockholm 23-26 september 2013 

  



Delegationen  

• Marianne Lilliesköld, NV – head of delegation 

• Erik Kjellström, SMHI – 
myndighetsrepresentant 

• Henning Rodhe, Stockholms universitet - 
delegat 

 



Antal deltagare ca 500 
• 258 Delegates from 110 countries 
• 82   Observers from 20 Organizations 
• 28   Interpreters 
• 1    Chair of the IPCC 
• 6    WG I Bureau members 
• 49   Lead Authors 
• 13   IPCC Secretariat 
• 18   TSU members 
• 36   Local support staff 
• 5     ENB 

 
 



IPCC/AR5 Arbetsgrupp I 

Huvudförfattare 209  

Bidragande författare 600 

Granskningsredaktörer 50 

Nya (hela AR5) 63% 

Män – kvinnor (hela AR5) 79 – 21 (%) 

Klimatmodelldata Över 2 milj GB (5/mån; ”33.000 år”) 

Citerad litteratur Fler än 9200 

Inskickade kommentarer 54.677, från 1089 expertgranskare 
och 38 regeringar 

http://www.climatechange2013.org/ 



WG I 

Naturvårdsverket Marianne Lilliesköld 

Qin Dahe 

Arbetsgrupp WG I 

Thomas Stocker 
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Deliang Chen Markku Rummukainen  



WG I innehåll 

• 14 kapitel 

– Observationer 

– Drivkrafter 

– Förståelse av klimatförändringen 

– Framtida globala och regionala klimatförändringar 

• SPM Summary for Policy Makers 

• 19 nyckelbudskap 



IPCC slår fast 

• Det är ytterst sannolikt att mänsklig påverkan 
är den främsta orsaken till den observerade 
uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. 

• Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att 
orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar 
i alla delar av klimatsystemet.  

• För att begränsa klimatförändringen krävs 
omfattande och ihållande minskningar av 
koldioxidutsläpp. 

 



Klimatet blir varmare 

• Uppvärmningen av 
klimatsystemet är 
otvetydig och många av 
de observerade 
förändringarna sedan 
1950-talet har inte 
förekommit under de 
senaste tiotals- till 
tusentals åren.  

 

 



Observationer  

• Vårsnö 

 

• Sommaris i Arktis 

 

 

• Världshaven 0-700 m  

 

• Världshavens 
medelvattenyta 

 





Förståelsen av klimatförändringen  
Nytt efter AR 4 

• Fler och längre observationer 

• Nya förbättrade klimatmodeller (CMIP5) 

• Nya scenarier (RCP – Representative 
Cumulative Pathways) 

• Bättre förståelse av klimatprocesser och 
återkopplingsmekanismer 

• Klimatmodeller god överensstämmelse med 
observationer 

 



Klimatkänslighet 
 
 

• Def: den långsiktiga globala 
medeltemperaturökningen som orsakas av en 
förändring av atmosfärens koldioxidhalt 

• En fördubbling av koldioxidkoncentrationen 
ger i AR 5 1,5-4,5 graders uppvärmning.  

• FAR och TAR hade samma intervall, AR 4 
landade i 2-4,5 

• TCR – långsiktiga uppvärmningen större än 
den transienta  

 



Nya scenarier 
Representative Concentration Pathways 



Framtida temperatur 

Den globala medel-
temperaturen kommer 
sannolikt att överstiga 
1,5 °C jämfört med 
förindustriella nivåer 
för samtliga 
klimatscenarier (RCP) 
med undantag för 
RCP2,6.  
Den kommer sannolikt 
att överstiga 2°C för 
RCP6,0 och RCP8,5, och 
mer sannolikt än inte, 
överstiga 2°C för 
RCP4,5.  
 



Framtida effekter 

• Vattnets kretslopp – ej uniform förändring 

• Världshaven – mer värmetransport mot djupen 

• Arktis havsis minskar, glaciärer minskar, 
vårsnötäcket minskar 

• Den genomsnittliga havsnivån kommer att 
fortsätta stiga under 2000-talet, mycket sannolikt 
snabbare än uppmätt 1971-2010. 

• Kolkretsloppet förändras genom återkopplingar 



Framtida effekter RCP 2,6 och RCP 8,5 
Världshaven 

 
• Mer uppvärmning på N halvklotet 

0,6/2 grader C i de övre 100 m 

• Nordatlantiska cirkulationen svagare men 
mycket osannolikt att den kollapsar under 
2000-talet. 





Framtida effekter RCP 2,6 och RCP 8,5 
Kryosfären 

• Arktis havsis 
43/94 % minskning september 

8/34 % februari 

• Glaciärer  
15-55/35-85 % avsmältning 

• Snötäcke 
7/25% minskning 

• Permafrost 
37/81 % upptining i de 3,5 översta meterna 

 



Framtida effekter RCP 2,6 och RCP 8,5 
Havsnivåhöjning 

• Mot slutet av 2000-talet 

0,26-0,55/0,45-0,82 m 

• Termal effekt 30-55% 

• Bidrag från smältande glaciärer 15-35 % 

• Grönlandsisen smälter mer än snöfall 

• Antarktis fortsatt låg avsmältning, något högre 
snöfall 





Observerade bidrag till havsytehöjningen  



Framtida effekter  
Kolkretsloppet 

• Haven fortsätter att ta upp koldioxid 

– Bidrar till fortsatt försurning 

• Mer osäkert hur mycket landytor kommer att 
ta upp, främst pga markanvändning 

– Binder in eller frisätter koldioxid  

• Emissioner från smältande permafrost 

50-250 GtC i det högsta scenariet 



2- gradersmålet 

• 1000 GTC = med 66% chans kan så mycket 
släppas ut utan att äventyra 2-gradersmålet 

• Till idag har vi släppt ut ungefär hälften 

• Om vi fortsätter i samma takt har vi nått taket 
vid mitten av 2000-talet 

• Vi har ett par år – vi bör minska med 50% till 
2050 





Klimatets stabilisering 
 

• De kumulativa koldioxidutsläppen avgör till stor 
del ökningen i den globala medeltemperaturen 
fram till slutet av 2000-talet och bortom.  

• De flesta aspekter av klimatförändringen kommer 
att vara bestående under många århundraden 
även om koldioxidutsläppen stoppas.  

• Inlåsningseffekt -  innebär ett omfattande 
åtagande över flera århundraden som följd av 
tidigare, nuvarande och framtida koldioxidutsläpp 





Vad händer nu 

• SPM ligger på IPCC:s hemsida www.ipcc.ch 

• Nyckelbudskapen och klimatscenarierna finns 
på Naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/IPCC/  

• Naturvårdsverket och SMHI kommer att 
gemensamt översätta SPM till svenska 

 

 

http://www.ipcc.ch/
http://www.naturvardsverket.se/IPCC/
http://www.naturvardsverket.se/IPCC/
http://www.naturvardsverket.se/IPCC/


Vad händer sen  
WG II - effekter, sårbarhet och anpassning 

PART A: GLOBAL AND SECTORAL ASPECTS  
• Natural and Managed Resources and Systems, and Their 

Uses  
• Human Settlements, Industry, and Infrastructure  
• Human Health, Well-Being, and Security 
• Adaptation  

– 14. Adaptation needs and options 
– 15. Adaptation planning and implementation 
– 16. Adaptation opportunities, constraints, and limits 
– 17. Economics of adaptation 

• Multi-Sector Impacts, Risks, Vulnerabilities, and 
Opportunities 

• PART B: REGIONAL ASPECTS 



Observerade förändringar 

• Uppvärmningen av klimatsystemet är 
otvetydig och många av de observerade 
förändringarna sedan 1950-talet har inte 
förekommit under de senaste tiotals- till 
tusentals åren. Atmosfären och världshaven 
har blivit varmare, mängden snö- och is har 
minskat, havsnivåerna har stigit och halten av 
växthusgaser har ökat. 

 



- Atmosfären 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena har 
varit varmare än samtliga tidigare årtionden 
sedan 1850 (se figur SPM.1). På norra 
halvklotet har perioden 1983-2012 sannolikt 
varit den varmaste 30-årsperioden under de 
senaste 1400 åren (troligt).  



- Världshaven 

• Den ökade energin som lagrats i 
klimatsystemet är dominerande orsak till 
uppvärmningen av världshaven,  mer än 90% 
av denna energi har ackumulerats mellan 
1971 och 2010 (mycket troligt) 

• Det är praktiskt taget säkert att de översta 0-
700 meterna blivit varmare mellan 1971 och 
2010, och sannolikt att de blivit varmare 
mellan 1870 och 1971. 



- Kryosfären  

• Under de senaste två årtiondena har istäcket 
på Grönland och Antarktis minskat, glaciärer 
fortsätter att krympa över nästan hela 
världen, och Arktis havsis och norra 
halvklotets vårsnötäcke har fortsatt att minska 
i omfattning (mycket troligt). 

 



- Havsnivån  

• Den genomsnittliga havsnivån har sedan 
mitten av 1800-talet stigit fortare än under de 
två senaste årtusendena (mycket troligt). 
Under perioden 1901-2010 har den globala, 
genomsnittliga havsnivån stigit med 0,19 
[0,17 till 0,21] m. 



- Kol och andra biogeokemiska halter 

• Den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid, 
metan och dikväveoxid (lustgas) i atmosfären har 
ökat till nivåer som inte förekommit under 
åtminstone de senaste 800 000 åren. 
Koldioxidhalten har ökat med 40 procent sedan 
förindustriell tid, främst genom utsläpp från 
fossila bränslen och i andra hand på grund av 
markanvändningen. Haven har tagit upp ungefär 
30 procent av människans utsläpp av koldioxid 
med havsförsurning som följd. 



Drivkrafter 

• Den totala strålningspåverkan är positiv och 
har lett till att energi tas upp i klimatsystemet. 
Det största bidraget till den totala 
strålningsdrivningen har orsakats av den 
ökade halten av koldioxid i atmosfären sedan 
1750.  



Kunskapen om klimatsystemet och 
dess förändringar 

• Människans påverkan på klimatsystemet är 
tydlig. Det framgår tydligt av stigande halter 
av växthusgaser i atmosfären, positiv 
strålningsdrivning, observerad uppvärmning 
samt förståelsen av klimatsystemet. 



Utvärdering av klimatmodeller 

• Klimatmodellerna har förbättrats sedan AR4. 
Modellerna återskapar observerade 
storskaliga temperaturmönster och trender 
över flera årtionden, inklusive den snabbare 
uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet 
samt den nedkylning som följer direkt efter 
stora vulkanutbrott (högst troligt). 



Kvantifiering av klimatsystemets 
respons 

• Observations- och modellstudier över 
temperaturförändringar, återkopplingar i 
klimatet samt förändringar i Jordens 
energibudget ger tillsammans stöd för att 
storleken på den globala uppvärmningen är 
ett svar på tidigare och framtida 
strålningsdrivning.  



Klimatförändringens upptäckt och 
orsaker 

• Mänsklig påverkan har visat sig ligga bakom 
uppvärmningen av atmosfären och haven, 
förändringar i vattnets globala kretslopp, 
minskningen av snö och is, globalt höjda 
genomsnittliga havsnivåer och i förändringar i 
vissa klimatextremer . Bevisen för människans 
påverkan på klimatsystemet har stärkts sedan 
AR4. Det är ytterst sannolikt att mänsklig 
påverkan är främsta orsak till observerad 
uppvärmning sedan mitten av 1900-talet. 



Framtida klimatförändring 

• Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att 
orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar 
i alla delar av klimatsystemet. För att 
begränsa klimatförändringen krävs 
omfattande och ihållande minskningar av 
koldioxidutsläpp.  



- Temperaturen   

• Den globala medeltemperaturen kommer 
sannolikt att överstiga 1,5 °C jämfört med 
förindustriella nivåer för samtliga klimatscenarier 
(RCP) med undantag för RCP2,6.  

• Den kommer sannolikt att överstiga 2°C för 
RCP6,0 och RCP8,5, och mer sannolikt än inte, 
överstiga 2°C för RCP4,5.  

• Den globala uppvärmningen kommer att fortsatt 
uppvisa variationer mellan åren och årtiondena 
och kommer inte att vara lika i alla regioner. 



- Vattnets kretslopp 

• Förändringar i vattnets globala kretslopp som 
svar på uppvärmningen under 2000-talet 
kommer inte vara likartad. Kontrasten i 
nederbörd mellan blöta och torra regioner och 
mellan blöta och torra årstider kommer att 
öka, även om det kan förekomma regionala 
undantag. 



- Världshaven 

• Världshaven kommer att bli varmare under 
2000-talet. Värme kommer att överföras från 
ytan till djuphavet och påverka havens 
cirkulation. 



- Kryosfären  

• Det är mycket sannolikt att Arktis havsis 
fortsatt kommer att krympa och bli tunnare 
samt att det norra halvklotets vårsnötäcke 
kommer att minska under 2000-talet 
allteftersom den globala temperaturen ökar. 
Glaciärernas volym väntas minska ytterligare.  



- Havsnivån  

• Den genomsnittliga havsnivån kommer att 
fortsätta stiga under 2000-talet. I samtliga 
klimatscenarier (RCP) kommer takten på den 
stigning som observerats under 1971-2010 
mycket sannolikt att överskridas. Detta till 
följd av ökad uppvärmning av världshaven och 
ökad förlust av massa i glaciärer och stora 
landisar.  



- Kol och andra biogeokemiska cykler  

• Klimatförändringen kommer att påverka 
processer i kolets kretslopp på ett sätt som 
kommer  att påskynda ökningen av koldioxid i 
atmosfären (mycket troligt). Ytterligare 
upptag av kol i haven kommer att öka 
havsförsurningen.  



- Klimatets stabilisering 

• De kumulativa koldioxidutsläppen avgör till stor 
del ökningen i den globala medeltemperaturen 
fram till slutet av 2000-talet och bortom. De flesta 
aspekter av klimatförändringen kommer att vara 
bestående under många århundraden även om 
koldioxidutsläppen stoppas.  

• Detta innebär ett betydande och flerhundraårigt 
engagemang för att hantera klimatets förändring, 
föranlett av historiska utsläpp, dagens utsläpp 
och framtidens. 

 


