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Regional climate scenarios - SMHI

• SLU has been commissioned to make an assessment of how climate change may affect the 
spread of new species in Sweden in a 50-year perspective. As a basis for this, a data and 
map material has been produced. The original intention is to produce model data for a 
period around 2070, e.g. 2055-2085. Hourly data are available from SMHI.

• Existing databases with future scenarios are based on average values for the period 2069-
2098 and the regional compilations 2071-2100. This is not entirely consistent with the 
intended 50-year perspective and could provide somewhat overestimated values when it 
comes to eg. temperature and growing season. However, there are uncertainties in the 
material and the assessment was made that the existing material nevertheless provides 
sufficiently good information for the purpose. The focus for this has been to compile 
existing material, i.e. climate variables from model runs and historical measured data.

• All databases have been provided by SMHI. What is reported in this report and the maps 
produced are the averages of the 9 climate models that have been evaluated. The 
radiation driving scenario reported is RCP 8.5 throughout.

Presenter
Presentation Notes
SLU har fått i uppdrag att göra en bedömning av hur klimatförändringarna kan komma att påverka spridning av nya arter i Sverige i ett 50-års perspektiv. Som underlag för detta har ett data- och kartmaterial tagits fram. Den ursprungliga intentionen vara att ta fram modelldata för en period runt 2070, t.ex. 2055-2085. Data på timbasis finns tillgängliga hos SMHI. Befintliga databaser med framtida scenarion som bygger på medelvärden för perioden 2069-2098 samt de regionala sammanställningarna 2071-2100. Detta överensstämmer inte helt med det tänkta 50-års perspektivet och skulle kunna ge något överskattade värden när det gäller t.ex. temperatur och växtsäsong. Det finns dock osäkerheter inbyggda i materialet och bedömningen gjordes att det befintliga materialet ändå ger tillräckligt god information för ändamålet. Inriktningen för detta har varit att sammanställa befintligt material, d.v.s. klimatvariabler från modellkörningar samt historiska uppmätta data.  Samtliga databaser har tillhandahållits av SMHI. Det som redovisas i denna rapport och de kartor som producerats är medelvärden av de 9 klimatmodeller som utvärderats. Det strålningsdrivningsscenario som redovisas är genomgående RCP 8,5.





Representative Concentration Pathways
(Strålningsdrivningsscenario)

• RCP 4,5 – Effective climate politics – emissions 
increasing but culminating in 2040

• RCP 6,0 –Emissions increasing until 2060 and 
settles on levels 25% higher that today

• RCP 8,5 – Continued high emissions of CO2

Presenter
Presentation Notes
Tyvärr är det RCP 8,5 som ligger närmast dagens globala trend RCP 4,5 – Kraftfull klimatpolitik – utsläppen ökar något och kulminerar 2040RCP 6,0 – Utsläppen ökar fram till 2060 och stannar på en nivå 25% över dagensRCP 8,5 – Fortsatt höga utsläpp av CO2W/m2



RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid
• Carbon dioxide emissions are three times the day 

at 2100.
• Methane emissions are increasing sharply.
• The population of the earth is increasing to 12 

billion, which leads to increased claims for pasture 
and agricultural land for agricultural production.

• The technology development towards increased 
energy efficiency continues, but slowly.

• Great dependence on fossil fuels
• High energy intensity / energy consumption
• No additional climate policy.
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Presentation Notes
RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxidKoldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100.Metanutsläppen ökar kraftigt.Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion.Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt.Stort beroende av fossila bränslenHög energiintensitet/energianvändningIngen tillkommande klimatpolitik.



Variables

Temperature - annual and seasonal means
Precipitation - annual and seasonal means
Vegetation season - length, start and end
Zero crossings - number per year



Length of vegetation season (days)

Presenter
Presentation Notes
Kustområdena får en avsevärt förlängd växtsäsongSödra Sverige / Skåne -> vegetationsperiod under hela åretMellansverige / Mälarregionen – idag 200-220 dagar till ca 280 dagarNorrlands inland – från dagens ca  120-140 till 180-200



Mean winter temperature (Dec-Jan-Feb) 

Presenter
Presentation Notes
I stort sett hela södra och mellersta Sverige får vintermedel över 0 Vintern är den säsomg som visar störst uppvärmning



Zero crossing
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Presentation Notes
Antalet nollgenomgångar ökar I hela landet I visa fall en fördubbling



Mean summer temperatur (Jun,Jul,Aug)
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Presentation Notes
Södra och mellersta Sverige får sommartemperaturer i medel runt 20 och överNorrlands inland sommartemperaturer på 16-18Största ökningen I fjälltrakternaGenerellt en ökning på 4-6 grader



Annual precipitation
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Presentation Notes
Generellt ökad nederbörd – störst ökning nederbörd I västra och norra Sverige samt fjälltrakternaMinst ökning I östra Svealand/Mälardalen



Precipitation – winter (Dec/Jan/Feb)
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Presentation Notes
Generellt ökad nederbörd – med tanke på medeltemperaturer under vinterhalvåret kan man tänka sig att den största andelen nederbörd kommer att komma som regn I syd / mellansverige, medan norra Sverige och fjälltrakterna kan får mer snö



Precipitation – spring (Mar/Apr/May)
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Presentation Notes
Ökande nederbörd norra och västra Sverige – ökande flöden i vattendrag



Sammanfattning

• Growth season length increases throughout the 
country especially in coastal areas and in southern / 
central Sweden

• The number of zero crossings generally increases, 
in some areas doubling

• Generally increasing temperature (4-6 degrees C), 
highest increase in northern Sweden. Östersund
receives about the same annual mean as South of 
Sweden of  today

• General increase in rainfall, largest increase in 
northern Sweden and during winter / spring, up to 
40% 
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Presentation Notes
Växtsäsongens längd ökar i hela landet i synnerhet i kustområden och i södra / mellersta SverigeAntalet nollgenomgångar ökar generellt, i vissa områden en fördubblingGenerellt ökande temperatur (4-6 grader C), störst ökning i norra Sverige. Östersund får ungefär samma årsmedel som Skåne har idagGenerell ökning av nederbördsmängd, störst ökning i norra Sverige och under Vinter/Vår, upp till 40% vilket också kan ge 



Tack!

Referens: Klimatscenarier för Sverige Bearbetning av RCP-scenarier för 
meteorologiska och hydrologiska effektstudier, SMHI rapport nr 15, 2015. 
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95649!/Menu/general/extGroup/attach
mentColHold/mainCol1/file/Klimatscenarier_f%C3%B6r_Sverige-v1-
Klimatologi_15.pdf

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95649!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatscenarier_f%C3%B6r_Sverige-v1-Klimatologi_15.pdf
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