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Klimaændringer og deres effekt på det dan-
ske vejr er et emne, der interesserer mange 
både privat og på et professionelt plan. Den 
seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, 
konkluderer entydigt, at klimaet vil ændre 
sig som konsekvens af de menneskelige 
ud  ledninger af drivhusgasser /1/. I flere in-
geniørmæssige sammenhænge er der derfor 
behov for at inddrage klimaændringerne i 
beregningerne, f.eks. når der udarbejdes lang-
sigtede planer for udvikling af by- og land-
områder, på vandressourceområdet og ved 
store anlægsprojekter. På afløbsområdet skal 
alle kommuner udforme en klimatilpasnings-
plan. Både Naturstyrelsen /2/ og Spildvands-
komiteen /3/ har offentliggjort vurderinger af 
hvor meget de dimensionsgivende nedbørs-
intensiteter forventes at ændre sig som kon-
sekvens af den menneskelige udledning af 
drivhusgasser. 

Projektioner af fremtidens klima stammer 
fra globale og regionale klimamodeller, som 
har udviklet sig meget hurtigt over det sidste 
årti. Det Europæiske ENSEMBLES projekt har 
koordineret og samlet klimamodelkørsler fra 
førende europæiske meteorologiske forsk-
ningsorganisationer for at vurdere usikkerhe-
den på klimamodellernes projektioner. Kli-
mamodellerne fra ENSEMBLES simulerer 
ned bør over en flade på 25 x 25 km. Dette er 
ret forskelligt fra de dimensionsgivende ned-
børsintensiteter til afløbsdesign, der esti me-

res fra Spildvandskomiteens netværk af regn-
målere. Derudover er det en kendt 
pro   blem  stilling, at klimamodellerne er behæf-
tet med fejl, der betyder, at de statistiske 

egenskaber for den simulerede nedbør ad-
skiller sig fra observeret nedbør over en til-
svarende flade. Blandt andet er antallet af 
dage med tørvejr ofte alt for lavt og nogle mo-
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Figur 1: Fra global klimamodel til ændringer i dimensionsgivende nedbørsintensiteter et 
vilkårligt sted i Danmark. Den globale klimamodel driver den regionale klimamodel, som har 
en langt finere rumlig opløsning. Fra den regionale klimamodel udtrækkes relevante klima 
variable for Danmark, der benyttes til nedskalering. Herved opnås information om ændring 
i ekstremnedbør i et givet punkt.  Figuren er produceret med hjælp fra Ole Bøssing Chri
stensen.
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deller simulerer urealistiske høje nedbørsin-
tensiteter. Derfor må man ud over nedskaler-
ing fra flade- til punktnedbør også 
fejl korrigere klimamodellernes simulerede 
nedbør. Figur 1 viser den samlede procedure.   

Der findes en lang række statistiske værk-
tøjer til nedskalering og fejlkorrigering. I dan-
ske studier /4/ har især tre forskellige metoder 
fundet anvendelse (se Boks 1). Styrken ved at 
benytte alle tre metoder og efterfølgende 
sammenligne resultaterne er, at de bygger på 
meget forskellige antagelser og forskellige 
vari able fra klimamodellernes simuleringer. 
Når de tre metoder anvendes på alle klima-
simuleringer fra ENSEMBLES projektet, med 
hele Danmark som studieområde, opnår man 
derfor en robust vurdering af ændringen i ek-
stremnedbør og tilhørende usikkerhed (Figur 
2). 

Det ses, at alle metoder peger imod en stig-
ning i de dimensionsgivende intensiteter, og 
at middelværdien for de analyserede klima-
modeller for hver metode ligger forholdsvist 
tæt, hvilket indikerer, at resultatet er rimeligt 
robust. Ved brug af klima analoger er der 
iden tificeret et analogt klimaområde i det 
nord lige Frankrig ud mod kysten, se Figur 3. 
Herfra var det muligt at skaffe dimensionsgiv-
ende intensiteter fra fem nedbørstationer, 
men ikke viden om målemetode, måleperiode 
eller selve målingerne. Usikkerheden på kli-
mafaktorens størrelse er estimeret ud fra 
dette datasæt og bør derfor betragtes med for-
behold. Detaljerede undersøgelser af usikker-
heden på de to andre metoder viser, at denne 
både stammer fra variationen mellem klima-
mo del lerne samt variationen over Danmark 
(se Fi gur 4). 

Nogle klimamodeller giver ret forskellige 
resultater for et fremtidigt klima, f.eks. giver 
model nr. 1 et generelt fald i de dimensions-
givende intensiteter, imens model nr. 2 pro-
jekterer en stor stigning (se Figur 4). Når det 
er sagt peger flertallet af modellerne dog mod 
en stigning. Nogle klimamodeller viser en 
tydelig forskel over Danmark, f.eks. model nr. 
13, der angiver højere klimafaktorer i det 
nord lige og østlige Danmark. Dette mønster 
genfindes dog ikke i nogen af de andre simu-
le ringer, hvilket antyder, at der ikke er bag-
grund for at benytte varierende klimafaktorer 
for Danmark. Med den samme klimamodel 
som udgangspunkt opnår de to forskellige 

nedskaleringsmetoder ofte et lignende resul  
tat over Danmark, hvilket dog ikke er tilfældet 
for model nr. 8, 9, og til dels 4. 

Klimasimuleringer fra ENSEMBLES projek-
tet er alle drevet af det samme scenarie (A1B) 
for udviklingen af koncentrationen af drivhus-
gasser i atmosfæren. Usikkerheden omkring 
valg of scenarie bør dog også evalueres. IPCC 
arbejder med flere forskellige scenarier der 
alle er lige sandsynlige. Figur 2 viser de bereg-
nede klimafaktorer baseret på DMI’s klima mo-
del med tre andre scenarier: et middel scena-
rie (RCP4.5), et højere udledningsscenarie 
(RCP8.5) og et scenarie svarende til en global 
temperaturstigning på 6 grader (6oC). Af dette 
ses, at scenarieusikkerheden er stor og der-
med vigtig at tage i betragtning sammen med 
forskellen mellem klimamodeller og nedskale-
ringsmetoder samt variationen over Danmark. 
Alle fire elementer er på bedst mulig vis inklu-
deret i de nyeste anbefalinger fra Spildevands-
komiteen /3/. Heri angives udover standard 
klimafaktorer, som angiver den mest sandsyn-
lige effekt af klimaændringerne for tre forskel-
ige gentagelsesperioder, også et sæt høje kli-
mafaktorer, som repræsenterer det bedste 

bud på 84 % kvartilen, se Tabel 1. Sidstnævnte 
kan anvendes ved planlægning af klimatilpasn-
ingsstrategier som et ’worst-case’-scenarie, og 
derigennem give en øget forståelse for effek-
ten af usikkerheden omkring klimaændring-
erne. 
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Figur 2: Klimafaktorer (KF) for en 2, 10 og 100års hændelse, for ekstremnedbør af 1 
times varighed. Resultaterne for de tre metoder er angivet med grøn, blå og magenta, hvor 
de vertikale linjer angiver et 68 % konfidensinterval og midtpunktet den mest sandsynlige 
værdi. Det var ikke muligt at få resultater for en gentagelses periode på 100 år fra det anal
oge klimaområde. Alle er baseret på A1B scenariet. De tre trekanter repræsenter forskellige 
enkeltstående simuleringer med alternative scenarier for udviklingen af koncentrationen af 
drivhusgasser i atmosfæren, og spændet mellem dem indikerer usikkerheden omkring valg 
af scenarie /5/ . Klimafaktorerne repræsenterer en fremskrivningshorisont på 100 år.  

Tabel 1: Anbefalede klimafaktorer til dimensionering af afløbssystemer /3/.

 Standard Høj

2-års hændelse 1,2 1,45

10- års hændelse 1,3 1,7

100- års hændelse 1,4 2,0



21. årgang nr. 3, september 2014 • 95

komiteen. Tilgængelig online August 2014 http://ida.

dk/sites/prod.ida.dk/files/svk_skrift30_0.pdf

 /4/ Sunyer, M.A., Gregersen, I.B, Madsen, H., Luchner, J., 

Rosbjerg, D. og Arnbjerg-Nielsen, K. 2014. Compari-

son of different statistical downscaling methods to 

estimate changes in hourly extreme precipitation us-

ing RCM projections from ENSEMBLES. International 

Journal of Climatology. Accepteret og publiceres 

med DOI: 10.1002/joc.4138.

/5/ Gregersen, I.B, Sunyer, M.A, Madsen, H., Funder, 

S., Luchner, J., Rosbjerg, D. og Arnbjerg-Nielsen, K. 

Figur 3: På basis af alle klimamodellerne i 
ENSEMBLES projektet er der udregnet et 
mål for hvilke områder i Europa fremtidens 
Danmark kan sammenlignes med. Den lave 
ende af skalaen repræsenter den største 
lighed. Ændringer i månedlig temperatur og 
nedbør, samt daglige nedbørsekstremer er 
taget i regning. De fem udvalgte stationer i 
det nordlige Frankrig er markeret med rødt. 
Figuren er reproduceret fra /4/.

Boks 1
Delta Change metoden for ekstremnedbør
Der udvælges to 30 år lange perioder, ’kontrol’ og 
’scenarie’ med simuleret nedbør fra klimamodellen. 
Dette er en periode, hvor det simulerede klima ikke 
er kraftigt påvirket af den menneskelige udledning af 
drivhusgasser. I scenarieperioden drives klimamodel-
len af et givet scenarie for udviklingen af koncentrati-
onen af drivhusgasser i atmosfæren. Ekstremnedbø-
ren analyseres med statistiske metoder og på bag-
grund heraf kan nedbørshændelser svarende til for-
skellige gentagelsesperioder estimeres for begge pe-
rioder (T-års hændelser). Efterfølgende defineres kli-
mafaktoren som forholdet mellem T-års hændelsen 
for scenariet og T-års hændelsen for kontrolperioden. 
En klimafaktor over én svarer til en stigning i eks-
tremnedbør. 
   I Delta Change metoden antages det, at klimamo-
dellens simuleringsfejl er ens i de to perioder samt, at 
den relative ændring i ekstremnedbør over en flade 
svarer til den relative ændring i det punkt som en 
regnmåler repræsenter.  

Nedskalering med nedbørsgenerator 
En nedbørsgenerator kan efter kalibrering generere 
syntetiske nedbørsserier med statistiske karakteristi-
ka, der svarer til observeret nedbør fra et udvalgt da-
taset. Et eksempel på en sådan generator er pro-
grammet RainSim /6/, der er anvendt i andre sam-
menhænge med succes. Brugeren kan vælge at kali-
brere efter en lang række forskellige nedbørskarakte-
ristika, men ofte benyttes middelværdien, variansen 
og skævheden af daglig nedbør samt sandsynlighe-
den for en tørvejrsdag /4/. Den relative ændring i alle 
disse parametre estimeres ud fra klimamodellernes 
simuleringer på samme måde som for T-års hændel-
sen i Delta Change metoden. Herved kan der estime-

res nedbørskarakteristika for ’fremtidens nedbør’ og 
vha. RainSim genereres syntetiske nedbørsserier for 
denne. Serierne bliver efterfølgende nedskaleret i tid 
til en opløsning på 1 time. De dimensionsgivende T-
års hændelser estimeres til sidst ud fra de syntetiske 
serier. Om serierne er punkt eller fladenedbør over et 
givent areal afhænger af hvilket datasæt man har be-
nyttet til kalibrering.  
   Antagelserne bag nedbørsgeneratoren svarer me-
get til antagelserne bag Delta Change metoden med 
den forskel, at der ikke laves analyser direkte på kli-
mamodellens ekstremnedbør. Dette anses af mange 
som en fordel, da der i litteraturen ofte sættes 
spørgsmålstegn ved klimamodellernes evne til at si-
mulere ekstremnedbør /7/. 

Analoge klimaområder
I denne metode benyttes udvalgte klimatiske indika-
torer til at finde et område i Europa, som i dag har 
det klima, Danmark forventes at få i fremtiden. Ob-
serverede nedbørsserier eller dimensionsgivende in-
tensiteter fra det udvalgte område kan herefter benyt-
tes som fremtidens nedbør. Det er igen klimamodel-
lernes simuleringer, der benyttes til at vælge det ana-
loge klimaområde. Det er subjektivt hvilke klimatiske 
indikatorer fra modellen, der skal ligge til grund for 
valget, i /4/ lægges der størst vægt på månedlig vari-
ation af temperatur og nedbør. 
   Styrken ved denne metode er, at klimamodellens 
simuleringer bruges på en temporal skala (månedlig), 
hvor der i litteraturen er enighed om, at modellens re-
sultater er forholdsvist realistiske. En svaghed er 
dog, at de analoge klimaområder måske slet ikke fin-
des eller, at de valgte klimatiske indikatorer ikke er til-
strækkeligt beskrivende for variationen i de dimensi-
onsgivende nedbørintensiteter. 
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Figur 4: Variationen af klimafaktoren over Danmark for en 2års hændelse med en times varighed. Resultater er vist for de 13 klimamo del
simuleringer (nr. 113) med de to nedskaleringsmetoder; Delta Change metoden (venstre), og nedbørsgeneratoren (højre) kaliberet til at 
simulere nedbør over en flade på 10x10 km2. Figuren er reproduceret fra /4/, som også angiver hvilken klimamodelsimulering fra 
ENSEMBLES projektet  de forskellige numre svarer til.  


