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Klimaforandringer. Hvilke fugtbelastninger skal 

fremtidens byggeri holde til? 
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Dagens program 

• Problemet i en nødeskal 
• Observerede ændringer i klimasystemet 
• Klimamodeller (ultra-kort) 
• Klimascenarier for fremtiden 
• fremtidens danske vejr og klima 



Afbrændt kulstof (i mia. ton) 

Beregninger af fremtidens klima 



 

Observerede ændringer – drivhuseffekt 
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Observerede ændringer – drivhuseffekt 



 

Observerede forandringer 
 



 

Observerede ændringer i temperatur 
 



 

Observerede ændringer 
 



Mange ændringer, som er observeret 
siden 1950 er ikke set tidligere - i op til 
tusinder af år 

 

Resume 
• Atmosfæren og havene er varmet op  
• Mængden af snedækkede arealer er svundet inde 
• Mængden af havis er reduceret  
• Havniveauet er steget 
• Koncentrationer af drivhusgasser er vokset 
• Havene optager den overvejende del af den øgede 

energitilførsel til klimasystemet 
 



 

Klimamodellen 
• Ét års gang i en 

model 
 

• Start: 1. januar 
 

• Ét døgn varer 
her ét sekund 



 

Beregninger af fremtidens klima 
 



 

Beregninger af fremtidens klima 



 

Regionale eksempler 
 



 

Den geografiske fordeling 



 

Sæson varierende nedbør 
 



 

Fugtighed 



 

Ekstremt vejr i et globalt perspektiv 
 





 

Observerede danske forhold  
 



 

Modelleret temperatur for Danmark 
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Skybrud over Danmark 
 



Ændringer i ekstremt regnvejr 

• Sjældne og 
voldsomme 
vejbegivenheder 
indtræder 
hyppigere: 
 

• Hvert 100. år bliver 
hver 20. år, hvis 
temperaturen 
stiger 6 grader 

100 år 

10.000 år 

Christensen et al. (2015) 



Stormfloder i Danmark 
 

Højere temperaturer globalt  
• Højere vandstand – mellem 0,4 og 1,2 

meter 
• Flere og kraftigere stormfloder 
• Med en vandstigning på en halv 

meter vil en 100 års hændelse i 
København vise sig hvert 2. år 



Havniveaustigninger omkring Danmark 
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High-end estimat (for ΔGMSL = 130cm) 

Grinsted 

Grinsted (2015) 



 

Resume: Beregninger af fremtidens klima 
Fortsat udslip af drivhusgasser medfører: 
• Fortsat opvarmning 
• Forandringer i alle komponenter af klimasystemet 
  
At begrænse klimaændringer vil kræve: 
• Substantielle og vedvarende reduktioner i 

drivhusgasudledninger 
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