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V i inbillar oss gärna att de traditionella
forskardisciplinerna sitter inne med svaren.
Och här finns ett hav av information. Men om

vi på allvar vill begripa klimatsystemen med sina komplexa
flöden av luft, vatten och kemiska ämnen måste många
forskare från många olika discipliner arbeta tillsammans.

Inga enkla samband
Prognoser bör tas med en nypa salt och helst förses med
bäst-före-datum. Modellfelen växer dessutom med
prognosens längd. Exempelvis kan man inte förutspå
väder mer än upp till en till två veckor. För meteorologerna
handlar det om ett matematiskt initialproblem – en
fråga om att grundligt känna det tillstånd som modellerna
startar sina beräkningar från. Klimatforskarna däremot
har en benägenhet att bortse från startillståndet och

betrakta prognoser som enbart ett randvärdesproblem.
Alltså att förändringarna i de yttre förutsättningarna är
det som huvudsakligen påverkar deras kalkyler. Några
exempel är förändringar i solstrålning, men även vulkan-
utbrott och ökad mängd växthusgaser betraktas ofta som
randvillkor.

Men klimatprognoser är både ett initial- och ett
randvärdesproblem. Framtidssimuleringar är menings-
lösa om vi inte tar hänsyn till både förutsättningarna och
förändringarna. Land och hav undergår en ständig
förändring. Växthusgaser och vulkanutbrott påverkar
jorden. Här finns inga enkla samband. Biosfärs-
dynamiken utgör ett komplext ickelinjärt system som vi
bara börjat nosa på med våra matematiska modeller.

Linjära funktioner och raka svar
Larmrapporterna om lufttemperatur och vattenstånd
avlöser varandra; "Om hundra år är Sverige fyra grader
varmare", "Göteborg förvandlas till Nordens Venedig",
"Skåne drabbas av torka och Norrland dränks i regn".

Vad kan vi säga om framtiden? Forskarna arbetar
gärna med olika typer av scenarion eller snarare ett slags
känslighetsstudier som varierar en eller ett par faktorer i

Östersjön imorgon
ett hav av information

ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3

Att uttala sig om Östersjöns framtid är svårt. Ännu vet vi för lite
om de processer som driver klimatet. Vi har precis bara börjat
förstå det intrikata samspelet mellan geosfären, biosfären och
människans aktiviteter. Jorden är ingen maskin som enkelt kan
beskrivas i datorer och manualer.

Östersjön sedd från Christiansö, våren 2004. Framtiden har alltid fascinerat människan. Konstnärer, författare, forskare och
visionärer anar kanske något bortom horisonten. Det mesta är gissningar. Vi är fångade i nuet. Men tiden kommer emot oss med
sin inbjudan till närvaro. Fo
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taget. Men ett scenario är inte en prognos. Modellerna
förmår inte realistisk beskriva varifrån det blåser och hur
mycket det regnar. Det hindrar inte mindre nogräknade
prognosmakare att okritiskt addera den egna klimat-
modellens trend till dagens faktiska observationer. Linjära
funktioner och raka svar med andra ord, men inte har det
med vetenskap att göra.

Sanningen är att vi vet väldigt lite om framtiden.
Klimatprognoser är fortfarande de kvalificerade giss-
ningarnas konst.

En (o)tänkbar kurva
Ännu ett problem med klimatprognoserna är att de
redovisar beräkningar som tidigare inte uppmätts.
Modellerna är anpassade med hjälp av data från dagens
klimat men beskriver förändringar som ej har observerats.
I vår forskargrupp har vi arbetat med modeller av
Östersjön och kunnat visa hur vattenstånd, salthalt,
temperatur och is varierar under givna betingelser. Vi
har tillgång till direkta observationer och kan därför
utveckla realistiska modeller.

De senaste hundra åren har sötvattentillflödet rört
sig kring ett medelvärde av 16 000 m3/sek och salthalterna
i centrala Östersjöns yt- och djupvatten varierat mellan
6 och 13 promille. Vad händer om sötvattentillflödet
ökar? Av kurvan i figuren framgår att en tredubbling
förvandlar Östersjön till ett sötvattenhav. Kan vi lita på
det och hur ska vi kunna veta?

Beräkningarna visar att Östersjön är känslig för
variationer i sötvattentillförseln. Men det är högst
orealistiskt att tänka sig en ökning med flera hundra
procent. Våra kalkyler tyder på att Östersjön även i
framtiden kommer att vara ett bräckt hav. Samtidigt kan
vi vara övertygade om att våra resultat diskuteras och
ifrågasätts när ny kunskap kommer i dagen.

Östersjön imorgon, en prognos
Vad händer med Östersjön imorgon?  Det enda vi kan
vara säkra på är att framtiden har en och annan
överraskning i beredskap. Finns det ett svar på frågan?
Om vi vill kunna säga något om de kommande hundra
åren bör vi anlägga ett historiskt perspektiv. En tidsskala
på tvåhundra år bakåt illustrerar genast osäkerheten. I
prognosen nedan baseras siffrorna på 1800-talets och
1900-talets trender.

År 2100 kommer Stockholms medeltemperatur att
ha ändrats med -0,1 till +0,7 ºC. Östersjöns vattenstånd
ligger 0,3 till 8,5 cm över dagens medelvärden och den
maximala isutbredningen har minskat med 5 till 20 %.
Sötvattentillflödet kommer inte att ändras nämnvärt
och därmed inte heller Östersjöns salthalt.

Inget särskilt spektakulärt som synes. Är det en
rimlig prognos? Den bygger på antagandet att klimatet
om hundra år liknar dagens och följer trenden i

observerade serier. Dramatiska förändringar av havets
cirkulation, särskilt av Golfströmmen, har inte tagits
med. Inte heller ovanliga effekter av solstrålning,
växthusgaser eller vulkanutbrott, sådant som drastiskt
kan förändra prognosens förutsättningar men som vi
idag inte vet mycket om. Prognoser är som sagt färskvara,
när vi vet mer gör vi nya och bättre förutsägelser.

Östersjön - ett vakande öga
Prognoser i all ära, men för att förstå vad som väntar om
hörnet krävs god kunskap om dagens klimat. Genom att
följa vattenståndets variationer lär vi oss mycket om
havet och atmosfärens storskaliga cirkulation. Med hjälp
av salthalten kan vi läsa av hur vattenbalansen med
nederbörd och flodtillrinning förändras över hela
Östersjön och dess avrinningsområde.

Temperatur och isutbredning ger oss en uppfattning
om värmebalansen och snabba indikationer på onormala
förändringar. Östersjön håller helt enkelt ett vakande
öga på Norra Europas klimat.

Att mäta vattenstånd, salthalt, temperatur och
isutbredning är kanske vår viktigaste uppgift idag.
Samtidigt behövs fördjupad forskning för att geologiskt
och historiskt kartlägga klimatet, spåra orsakerna till
förändring, utveckla bättre modeller och förstå följderna
för det biologiska livet.

Ju mer vi vet om Östersjön igår och idag, desto mer
kan vi säga om Östersjön imorgon. Det gäller att lägga
ett pussel, lösa en gåta och lära känna ett hav.

En modellberäkning över hur salthalten i centrala Östersjön
kan variera med variationer i sötvattentillförseln från älvar
och nederbörd. Det röda fältet representerar verkliga värden
de senaste hundra åren och utanför detta fält antyder vår
modell hur salthalten varierar om sötvattentillförseln blir stor
respektive liten.
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Sötvattentillflöde (1000 m3/s)

Inom detta fält har centrala Östersjön
befunnit sig under de senaste 100 åren
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