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For å kunne si noe om effekten av et endret klima på regionalt nivå, tar man i bruk 
regionale klimamodeller. I disse modellene introduseres regionale detaljer, som ikke 
er med i de globale klimamodellene (som er utgangspunktet i klimaforskningen). 
Regionale modeller kan gi gode og anvendbare klimafremskrivninger som tilfører mer 
verdi enn de globale klimamodellene, men de introduserer også en usikkerhet i 
beregningene. Hvordan bør denne usikkerheten påvirke bruken av de regionale 
klimamodellene? 

Den vanligste metodikken for å beregne mulige fremtidige klimautviklinger er å basere 
seg på ulike scenarier med tenkelige utslipp av klimagasser. Disse scenariene driver så 
globale klimamodeller ved hjelp av fysiske lover og beregner mulige fremtidige 
utviklinger. Dette er regnetunge prosesser og med begrenset tungregnekapasitet 
beregner de globale modellene bare de større skalaene i klimasystemet. For å studere 
virkningene av klimaendringer er regionale detaljer påkrevd og regionale modeller 
anvendes derfor på et begrenset område av klimasystemet. Disse regionale modellene 
blir drevet av data fra de globale modellene og forfiner og forbedrer disse.  
Virkningsstudier kan deretter bruke data fra de regionale modellene eller data som 
ytterligere er prosessert til å gi mer lokale detaljer ved hjelp av geo-statistiske metoder. 

I utarbeidelsen av klimafremskrivninger er det minimum 4 kilder til usikkerhet. Dette 
er usikkerheten knyttet til bestemmelsen av utslippsscenariene av klimagasser, 
usikkerhet knyttet til bruken av globale klimamodeller, usikkerheten knyttet til bruken 
av regionale klimamodeller og usikkerheten knyttet til intern variabilitet i 
klimasystemet.   

Denne avhandlingen diskuterer bruken av de regionale klimamodeller og illustrerer 
hvordan de regionale klimamodellene tilfører verdi i klimafremskrivningene samtidig 
som de introduseres usikkerhet i beregningene. Det diskuteres spesielt betydningen av 
valg av region og forholdet mellom det ytre pådrivet fra globale modellfremskrivninger 
og lokale fysiske prosesser. Et sentralt funn er at den tenkte bruken av dataene bør 
påvirke hvordan man setter opp og bruker regionale klimamodeller.  

 


