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Climate	  	  Change	  2013:	  The	  
Physical	  Science	  Basis	  

Fi9h	  Report	  from	  
Intergovernmental	  Panel	  on	  

Climate	  Change	  (IPCC)	  WG	  I,	  2013	  

– sammanställt den senaste 
naturvetenskapliga kunskapsläget 

m.a.p. 
klimatets förändringar, deras 

följder och hur man skulle kunna 
förhindra dem 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 
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Förlängda tidsserier 
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FN’s Klimatpanel (IPCC), 13 februari 2007 AR4: Assement Report 4 

Medeltemperatur vid jordytan, 
ökning 0,74°C senaste 100 åren 
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Global mean  
surface (land+ocean) 
temperature 
anomalies 1850-2012 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 (AR5) 

AR5: Assement Report 5 4 

AR4: Assement Report 4 4 

Medeltemperatur vid jordytan, 
0,89°C senaste 100 åren ca 0,1° 
per dekad 

Global mean  
surface (land+ocean) 
temperature 
anomalies 1850-2012 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 (AR5) 

Medeltemperatur vid jordytan, 
0,89°C senaste 100 åren ca 0,1° 
per dekad 

AR5: Assement Report 5 4 

AR4: Assement Report 4 4 

Global mean  
surface (land+ocean) 
temperature 
anomalies 1850-2012 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 (AR5) 

AR5: Assement Report 5 4 

Medeltemperatur vid jordytan, 
0,89°C senaste 100 åren ca 0,1° 
per dekad 

Sedan 1980 varmaste tre 
dekader sedan 1850, 
1883-2012 varmaste 
perioden på 800 år 

AR5: Assement Report 54 

Global mean  
surface (land+ocean) 
temperature 
anomalies 1850-2012 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 (AR5) 

AR5: Assement Report 5 4 

Medeltemperatur vid jordytan, 
0,89°C senaste 100 åren ca 0,1° 
per dekad 

AR5: Assement Report 4 
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Förändring av global 
medelnivå av havsytan 

19 cm mellan 1901-2010: expansion, uppvärmning, avsmältning av glaciärer 
Grönland och Antarktis: acellerat under de senast två århundraden 
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Sommaristäcket var det minsta sedan mätningarna startade 
1979 (3,5 – 4,1% per dekad; 11% minskning av flerårsisen)!

Minskning av havsisen i Arktis 
September 16, 2012 
NASA 

Genomsnittlig 
isutbredning under de 
senaste 30 åren för 
september månad 

Antarktis uppvisar en liten ökning av istäcket 

AR5: Assement Report 5  

AR5: Assement Report 5 

Antal nederbördstillfällen har ökat  på mellanbreddgraderna 
Fler antal varma dadar och nätter, färre antal kalla vinter 
dagar och nätter 

Heavy precip.    Droughts   Tropical cyclone  
events      activity 

Heavy precip.    Droughts   Tropical cyclone  
events      activity 

AR4  Likely over most  Likely in many   Likely in some 
  land ares   regions   regions 
      

AR5  Likely more land  Likely in some   Low confidence 
 areas with increases  regions   in long term 
 than decreases     changes 

AR5: Assement Report 5 
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Atmosfärens kemiska sammansättning 
har ändrats 

Varför?	   CO2-nivåer observerade på  
Mauna Loa, Hawaii 
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Trend: ca. 2 ppm(v)/year, 2.2 ppm(v)/year (2011-2012) 

393.1 

pp
m

(v
) 

CO2-nivåer observerade på  
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AR5: Assement Report 5  

Isstidscykler under de senaste 
650 000 åren 

koldioxid 

metan 

Tid (år x 100 000) )  
nutid 

800 000 år 

Medelökningtakten i atmosfären av CO2, CH4, N2O under 
det senasrte århundradet är högre än på 22 000 år med 
mycket stor säkerhet 
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Isstidscykler under de senaste 
650 000 åren 

koldioxid 

metan 

Tid (år x 100 000) )  
nutid 

800 000 år 

FRÄMSTA BIDRAGAREN TILL STRÅLNINGDRIVNINGEN 
SKAPAD AV ANTROPOGENA AKTIVITETER, största bidraget i 
varje dekad sedan 1960 

En positiv strålningsdrivning under 
de senaste 250 åren 

koldioxid 

metan 

lustgas 

160% 

20% 

41% > 20% sedan 1958  

CO2: Var tar utsläppen vägen? 

The fraction of CO2 remaining in the air, after emission by fossil fuel burning, 
declines rapidly at first, but 1/3 remains in the air after a century and 1/5 after a 
millennium (Atmos. Chem. Phys. 7, 2287-2312, 2007). 

Kvar i atmosfären 
33% efter 100 år 
19% efter 1000 år 

Nedbrytning av CO2 utsläpp från fossila bränslen 
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CO2: Var tar utsläppen vägen? 
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Carbon dioxide observed at Mauna Loa, Hawaii 

Trend: ca. 2 ppm(v)/year 
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Ökning med pH = 0.1 enheter vilket motsvarar 26% i vätejonskoncentration 

AR5  

Atmosfärens kemiska sammansättning 
har ändrats 

Varför?	  

Varför?	  

En	  förändring	  av	  jord-‐atmosfärsystemets	  
strålningsbalans	   24 

Inkommande 
solstrålning 

Reflekterad 
solstrålning 

Utgående 
värme-

strålning 

Drivkrafter i klimatsystemet. 

Figur från IPCC (2013) 
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25 

Inkommande 
solstrålning 

Reflekterad 
solstrålning 

Utgående 
värme-

strålning 

Drivkrafter i klimatsystemet. 

Figur från IPCC (2013) 
26 

Inkommande 
solstrålning 

Reflekterad 
solstrålning 

Utgående 
värme-

strålning 

Drivkrafter i klimatsystemet. 

Figur från IPCC (2013) 

Strålningsdrivning (ökning/sänkning) W m-2 

Strålningsdrivning map 
stoftpartiklar inkl. moln 

Strålningsdrivning map långlivade 
växthusgaser och ozon 

Netto-effekten 

varmare kallare 

Nettoeffekten under det senaste 
århundradet är en uppvärmning 

-0.9 (-1.9 - -0.1) 2.83 (2.26 - 3.40) 2.29 (1.13 – 3.33) 

28 

Huvudslutsats: Den totala strålningsdrivningen i 
AR5 är ca. 40% högre än i AR4. 

Orsak: Ökad mängd växthusgaser i atmosfären 
(större utsläpp) samt minskad strålningsdrivning 
från aerosolpartiklar (något mer tillförlitliga 
beräkningar). 
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29 

Huvudslutsats: Den totala strålningsdrivningen i 
AR5 är ca. 40% högre än i AR4. 

Orsak: Ökad mängd växthusgaser i atmosfären 
(större utsläpp) samt minskad strålningsdrivning 
från aerosolpartiklar (något mer tillförlitliga 
beräkningar). 

RFtot=2.29  Wm-2 

30 

IPCC, 2013 

RFtot=2.29  Wm-2 

Andra orsaker till 
klimatändringen 

Ändringar i 
solstrålningen de 
senaste 250 åren 
har bidragit till en 
marginell  
temperaturhöjning i 
medeltal 2 % av den 
totala 
strålningsdrivningen 
på  2.29 W m-2  

Solvariationer - naturligt 
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Rött – människoskapade och 
naturliga klimatändringar 

Blått – enbart naturliga 
klimatändringar 

Förklaring av temperaturändring 
RA5 

RA4 Att växthuseffekten 
mycket sannolikt  

har orsakat den största 
delen av de senaste 50 
årens ökning av jordens 

medeltemperatur 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 2 februari 2007, RA4 

It is extremely likely that human influence on climate 
caused more than half of the observed increase in 
global average surface temperature from 1951−2010.  

There is high confidence that this has warmed the 
ocean, melted snow and ice, raised global mean sea 
level, and changed some climate extremes, in the 
second half of the 20th century 

FN’s Klimatpanel (IPCC), 27 september 2013 

Medeltemperatur vid jordytan, 0,89°C senaste 
100 åren ca 0,1° per dekad 

• Stora och den största 
osäkerheter(n) kvarstår när 
det gäller stoftpartiklarnas 
avkylande effekt, 

• Det gäller särskilt partiklarnas 
påverkan på molnens utbredning 
och egenskaper. 
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”The balance of evidence suggests 
that there is a discernible human influence 
on global climate” 

”Most of the observed warming over  
the last 50 years is likely to have been due 
to the increase in greenhouse gas conc.” 

”Most of the observed increase in  
globally averaged temperatures since the  
mid-20th century is very likely due to the 
observed increase in anthropogenic 
greenhouse gas concentrations” 

“It is extremely likely that human influence on 
climate caused more than half of the observed 
increase in global average surface temperature 
from 1951−2010”  

1995 

2001 

2007 

2013 

Vad händer i framtiden? 

• Utsläpp av växthusgaser – 
scenarier 
–  Världsbefolkningens tillväxt 

–  Hur ny teknik utvecklas och sprids 

–  Satsning på rättvisa och biologisk      
hållbarhet 

Vad händer i framtiden? 

• Klimatmodell projektioner 
–   Temperatur 
–   Nederbörd 

Norra Europa Arktis 

- skogstillväxt 
- permafrost (djupfryst mark) 
- växter och djur 

Boreal skog 

Tundra 
Polaröken 

2 °C 

Vilka nivåer av framtida utsläpp 
utgör en farlig mänsklig 

påverkan? 
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Risk att överskrida 2ºC uppvärmning 

Utsläpp (mål) 

Koncentration 
i atmosfären 

Förändrat klimat 
tex temperatur 

Effekter på ekosystem 
och samhälle, hälsa 

Risk att överskrida 2ºC uppvärmning 

Meinshausen (2006) 

ppmv eq CO2 ppmv eq CO2 ppmv eq CO2 

IPCC 2013 

450 ppm(v) level,  54% risk att överskrida 2°C 
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Utsläpp 

Koncentrationer 

Years before 1950 Years after 1950 

* 

Business as usual 
projection 

Past and future CO2 levels 

450 ppm(v) level,  54% risk att överskrida 2°C 

550 ppm(v) level,  84% risk att överskrida 2°C 
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•  Värden på strålningsdrivningen i AR5 ges både som en 
funktion av emissionerna av ett visst ämne samt som en 
funktion av koncentrationen av ett visst ämne. 

•  Den totala mänskliga strålningsdrivningen år 2011 (jämfört 
med 1750) är uppskattad till 2.29 Wm-2. 

•  Strålningsdrivningen från aerosolpartiklar i AR5 är betydligt 
lägre än i AR4 och inkluderar ”snabba 
återkopplingsmekanismer”. 

•  Tillförlitligheten för det uppskattade värdet har höjts för sju 
strålningsdrivningsmekanismer. 

•  Den mänskliga strålningsdrivningen har ökat kontinuerligt 
sedan 1750 och ökningstakten har varit snabbast de senaste 
50 åren. 

•  Det finns robusta bevis på att den naturliga 
strålningsdrivningen utgör en mycket liten del av den totala 
drivningen. 

Sammanfattning: 

45 

World primary energy supply, 2001 (in per cent) 

Fossil fuels  79.4 
 Oil   35.1 
 Natural gas  21.7 
 Coal  22.6 

Nuclear energy     6.9 
Renewables  13.7 

 Large hydropower  2.3  
 Traditional biomass   9.3 

 “New renewables”  2.1 
  Modern biomass      1.43 
  Geothermal      0.51 
  Small Hydropower      0.09 
  Wind electricity      0.04 
  Solar photovoltaic     0.02 
  Solar thermal       0.01 
  Marine energy   < 0.01 


