Forskningsresultat från
CLEO-programmet som
underlag till FU15
-hur påverkar klimatförändringen
möjligheten att uppnå våra
miljömål?

Program
Välkommen och introduktion
10:00

CLEO-programmet och miljömålen
Vi presenterar övergripande mål och syfte
med CLEO-programmet och hur det
kopplar till miljömålen och den
fördjupade utvärderingen. Vi ger också en
översikt över de grundläggande scenarier
för klimat och utsläpp av luftföroreningar
som vi använt oss av.

Talare
Inledning Naturvårdsverket
John Munthe, IVL
Joakim Langner, SMHI

Så här påverkas luftmiljön av ett förändrat klimat! – Frisk luft
10:35

Spridning och nedfall av luftföroreningar
Vilka halter och nedfall av luftföroreningar
kan vi förvänta oss i framtiden? Vi
diskuterar deposition av kväve- och
svavelföreningar och lufthalter av partiklar
(PM2.5) och ozon i bakgrundsluft samt hur
påverkan på skog och grödor förändras i
framtiden.

Talare
Magnuz Engardt,
SMHI
Per Erik Karlsson, IVL

Så här påverkas mark- och vattenmiljön av ett förändrat klimat – Ingen
övergödning, Bara naturlig Försurning, Giftfri Miljö
11:15
Effekter i skog, mark och vatten
Talare
Vi presenterar scenarier för skogsbrukets
Karin Hansen, IVL
utveckling och hur detta tillsammans med
Filip Moldan, IVL
ett förändrat klimat och nedfall av
Martin Rappe
luftföroreningar påverkar miljötillståndet i
George, SLU
skogsmark och utlakning till ytvatten.
Göran Lindström,
SMHI
John Munthe, IVL
12:45

Lunch

Helhetssyn på skogsskötsel: Att nå miljömålen genom ändrad
resursanvändning av skogen
13:45
Synergier och konflikter av ett intensifierat
Talare
skogsbruk
En ökat användning av biobränsle från skogen är
Cecilia
en av de viktigaste klimatåtgärderna men ökad
Akselsson,
intensitet i skogsbruket kan också orsaka negativ Lunds
påverkan på skogsmark och ytvatten. Här
Universitet
presenterar vi hur effekterna ser ut och
diskuterar hur skogsbruket kan anpassas.
Ett vidare grepp på utsläpp och utsläppsminskande åtgärder – Att nå
miljömålen genom renande åtgärder
14:15
Synergier och konflikter – utsläppsminskande
Talare
åtgärder
Vi presenterar vilken påverkan luftföroreningar
HC Hansson,
har på klimatet och hur man kan ta hänsyn till
ITM
detta när man diskuterar olika åtgärdsstrategier
Stefan
för utsläppsminskningar. Vidare presenterar vi en Åström, IVL
specifik utredning av hur vi eldar vårt biobränsle
John Munthe,
påverkar partikelutsläpp.
IVL
14:55
Kaffe
Framtidsutblick
15:30
Östersjön – status och åtgärdsbehov
Talare
Här presenterar vi en riktad studie där vi
Mikael
sammanställt och syntetiserat kunskapsläget och Malmaeus,
definierat åtgärdsbehov när det gäller
IVL
klimatpåverkan och övergödning av Östersjön.
15:45
Sammanfattning – vad är de viktigaste
John Munthe,
slutsatserna
IVL
Frågor och diskussion
16:30
Avslut

Klimatförändringen och miljömålen
Climate change and the Environmental
Objectives - CLEO

Kort om CLEO
• Fas 1: 2010 till 2012; Fas 2: 2013 till 2015
• Deltagare:
– IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)
– SMHI
– Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
• Institutionen för vatten och miljö
• Institutionen för mark och miljö

– Göteborgs Universitet (GU)
• Institutionen för biologi och miljövetenskap
• Institutionen för kemi och molekylärbiologi

– Lunds Universitet (LU)
• Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

– Stockholm Universitet (SU)
• Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap

Mål
• Huvudsyftet för projektet är:
• att ta fram vetenskapligt underlag för utvärdering av
hur klimatpåverkan påverkar miljömålen förorsakade
av långväga transport av luftföroreringar, att
beskriva synergier och konfliketer mellan åtgärder
fokuserade på klimat samt luftföroreningar.
• Fokus på miljömålen: Frisk Luft, Bara naturlig
Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö
(endast avseende kvicksilver)

Viktiga frågeställningar
• Hur kommer emissioner, spridning,
koncentrationer och effekter av luftföroreningar
förändras i en framtid med klimatförändringar?
• Hur kommer förändringar i klimat, skogsbruk och
nedfall att påverka utlakning av försurande och
övergödande ämnen från skogsmark till vatten?
• Kommer åtgärdsstrategier riktade mot
klimatgaser och luftföroreningar samverka eller
motverka varandra?

CLEO-programmet Fas 2

Metodik och scenarier - en översikt

Plan för rapportering av resultat
• Rapport till fördjupad utvärdering:
http://www.cleoresearch.se/publications
• Avnämarseminarium 2014-09-08
• Underlagsrapporter från delprojekt,
vetenskapliga publikationer – tillgängliga via
hemsidan eller författarna under september
• Fortsatt publicering av resultat under
programperioden fram till 2015-12
• Slutseminarium?

Kontakter
• www.cleoresearch.se
• John Munthe, john.munthe@ivl.se
• Jenny Arnell, jenny.arnell@ivl.se
• …. eller direkt med CLEO:s forskare…..

Sex huvudscenarier har använts genom hela
modellkedjan i CLEO:
 2 klimatprojektioner
 3 markanvändnings/skogsskötselstrategier
 1 scenarie för emissioner till luft i Europa

Global uppvärmning
vid jordytan (C)

Källa: IPCC (WGI) 2007
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Olika globala modeller ger olika
klimatförändring

Kjellström mfl. Tellus 2010

Två projektioner valdes för CLEO från en större ensemble
Globalt utsläppsscenarie A1B
22 ensemblemedlemmar: 4 utsläppsscenarier, 10 GCM, 2 RCM
Körning nr Modell Drivning

Scenario Tidsperiod Upplösning

201015
201013
201012
201011
201002
201001
200924
200910
200909
200908
200907
200905
200819
200812
200807
200805
200715
200714
200713
200709
200617
200613

A1B_1
A1B
A1B
A1B
A2_1
A1B_3
A1B
A1B
A1B
A2_1
A1B_3
A1B_3
A1B
A1B_3
A1B
A1B_2
B1_1
A2_1
A1B_3
A1B
B2
A1B_1

RCAO
RCA3
RCA3
RCA3
RCAO
RCAO
RCA3
RCAO
RCAO
RCAO
RCAO
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3
RCA3

ECHAM5/MPI-OM
HadCM3Q3
HadCM3Q16
HadCM3Q0
ECHAM5/MPI-OM
ECHAM5/MPI-OM
CNRM/Arpege
HadCM3 ref
HadCM3ref
ECHAM5
ECHAM5
ECHAM5
IPSL
ECHAM5
CCSM3
ECHAM5
ECHAM5
ECHAM5
ECHAM5
BCM
CCSM3
ECHAM5

1960-2100
1950-2099
1950-2099
1951-2099
1960-2100
1960-2100
1951-2100
1960-2100
1960-2100
1960-2100
1960-2100
1960-2100
1961-2100
1950-2100
1990-2100
1950-2100
1950-2100
1950-2100
1950-2100
1959-2099
1961-2100
1950-2100

25 km
50 km
50 km
50 km
25 km
25 km
50 km
25 km
50 km
50 km
50 km
12.5 km
50 km
25 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
25 km
50 km
50 km

Nedskalade och justerade scenarier
för CLEO

Klimatsignalen på kort sikt är mer
osäker

Beräknade ändringar i Sveriges
årsmedeltemperatur 1961-2100
(Ett scenario enl. RCA3/ECHAM4-B2, -A2, från Rossby Centre, SMHI)

Hur representativa är de två
scenarierna i CLEO?

Utsläpp till luft i Europa
CLEO-Eurobase

 SOx, NOx, CO, NMVOC, NH3, CH4, PM10,
PM2,5, PMBC, PMOC, grova partiklar
 Årsvisa emissioner
 Uppdelat på sektorer, SNAP
 50x50km rutor för hela Europa
 Inklusive internationell sjöfart

Skogsbruk och markanvändning
Scenario Namn

Kort beskrivning

Beskrivning

BUS

BUSiness
as usual

dagens skogsbruk Bygger på ”Referensscenariot” i SKA VB-08, vilket är
tänkt att motsvara dagens skogsbruk. GROT-uttaget
motsvarar Nivå 3 i SKA VB-08 (Areal efter ekologiska
och ekonomiska/tekniska restriktioner, samt ett uttag
på 60 %). Inget stubbuttag görs.
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biomassauttag
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High
Biomass
Removal

högt
biomassauttag

Bygger på SKA VB-08:s "Miljö + Produktionsscenario"
och inkluderar BAG-gödsling på 1 114 000 ha. GROTuttaget och stubbuttaget motsvarar Nivå 2 i SKA VB-08
(Areal efter ekologiska restriktioner, samt ett uttag på
80 %.)
Bygger på SKA VB-08:s ”Produktionsscenario”, och
inkluderar BAG-gödsling på 1 114 000 ha, samt
beskogning av 400 000 ha åkermark. GROT-uttaget och
stubbuttaget motsvarar Nivå 1 i SKA VB-08 (Arealen
omfattar inga restriktioner och mängderna avser allt
biobränsle som faller ut).

Sammanfattning
Två scenarier för framtida klimat – HADLEY och ECHAM5
 2050; ökad medeltemperatur 2-2,5°C i ECHAM och 3-3,5°C i HADLEY, mest i norr
 2100; ökning 3,5-5°C i båda scenarierna, mest i norr
 2050; ökad årsnederbörd i norr (150-300mm) och i söder (50-150mm) i HADLEY.
Mindre ändringar i ECHAM och i sydvästra Sverige oförändrat
 2100 ökad årsnederbörd i hela Sverige i båda scenarierna, mest i norr
Ett scenarie för utsläpp till luft i Europa, CLEO Eurobase
 Följer det basscenario, CLE, som används i förhandlingarna om EU:s luftpolitik
 Fortsatta minskningar av Europeiska utsläpp av SOx, NOx, VOC och CO från 2010
fram till 2030 och därefter en viss ökning fram till 2050
 För NH3 viss ökning av de Europeiska emissionerna från 2010 och fram till 2050
Tre scenarier för skogsbruk och markanvändning
 Baserade på Skogsstyrelsens scenarier SKA VB-08
 Successivt ökat uttag av biomassa (GROT och stubbar), gödsling, samt
beskogning av åkermark i de tre scenarierna
 Detaljerad regional fördelning av åtgärder framtagen för modelleringen i CLEO

