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Baggrund og formål
Formålet med indlægget er at præsentere viden om hvordan klimaeffekter på vandressourcer kan beregnes og hvor de vigtigste usikkerhedskilder ligger. Indlægget er baseret på erfaringer og resultater fra en række nyere forskningsprojekter.
Resultater
De vigtigste skridt i beregninger af ændringer i
fremtidige hydrologiske forhold forårsaget af
ændringer i udledning af drivhusgasser er følgende (se figuren):
• Der skal tages udgangspunkt i et eller flere
scenarier for udledning af drivhusgasser
(benævnt Representative Concentration
Pathways i den nye IPCC Assessment Report fra 2013). Et typisk valg har hidtil været
A1B.
• Klimamodeller, bestående af en global model (GCM) som driver en regional model
(RCM), benyttes til at lave projektioner af det
fremtidige klima svarende til et emissionsscenarium. Klimaprojektionerne vil indeholde
en betydelig naturlig klima-variabilitet, ligesom det nuværende klima gør.
• Output fra klimamodeller indeholder en betydelig bias sammenlignet med det observerede klima. Samtidig har klimadata typisk en
rumlig opløsning på 25-50 km. Derfor er det
nødvendigt at nedskalere og bias korrigere
klimamodellers output, før de benyttes som
input i hydrologiske modeller. Der findes en
række forskellige metoder hertil, hvoraf to principielt forskellige typer er i) indirekte metoder der benytter klimamodellerne til at beregne ændringer i klima, som så multipliceres/adderes til observerede klimadata; og ii) direkte metoder der benytter data fra klimamodellerne, men korrigerer dem ud fra den bias, der er fundet ved sammenligning med
observationer.
• En hydrologisk model benyttes til at simulere grundvand, vandføringer, mv. med input fra
det nuværende klima og det fremtidige klima. Herfra beregnes effekten af klimaændringer.
I praksis foretages ikke beregninger af alle elementer i alle studier. Hydrologiske studier benytter fx oftest bias korrigerede klimaprojektioner, som er produceret i tidligere forskningsprojekter. Seaby (2013) har fx genereret datasæt på 10 km grid for bias korrigerede klimadata
for 11 klimamodeller fra ENSEMBLES projektet, som har været og fortsat kan anvendes til

hydrologiske studier i Danmark.
Alle beregningsskridt indeholder kilder til usikkerhed, som forplanter sig ned gennem beregningerne. I forbindelse med anvendelse af hydrologiske modeller vil der derfor være de sædvanlige usikkerheder på data, modelparametre, procesbeskrivelser (ligninger), geologisk
konceptualisering og numeriske approksimationer, som kommer oveni usikkerhederne fra
klimamodeller og metoder til bias korrektion. Forplantningen af usikkerheder gennem beregningselementerne fra emissionsscenarier til hydrologiske ændringer bliver derfor ofte benævnt usikkerhedskaskaden. Erfaringerne viser, at forskellige usikkerhedskilder kan være
dominerende i forskellige situationer. Ofte vil usikkerheder fra klimamodeller være den væsentligste, men i nogle situationer vil den geologiske usikkerhed være dominerende og klimausikkerheden være uden praktisk betydning.
Konklusion og perspektivering
Vi har nu tilstrækkelig viden til, at der kan gennemføres meningsfulde analyser af klimaeffekter på vandressourcer, og der findes derfor ikke længere gyldige faglige argumenter for at
undgå at lave sådanne vurderinger.
Studier af klimaeffekter og mulige klimatilpasningstiltag er fundamentalt forskellige fra traditionelle analyser af forhold under det nuværende klima, fordi usikkerhederne får større betydning. På kort sigt (de næste 30 år) vil den mest markante effekt ofte være større usikkerhed.
Derfor er det afgørende vigtigt at inkludere usikkerheder i analyserne. Eftersom det ikke er
praktisk muligt altid at analysere for usikkerheder i alle beregningselementer i usikkerhedskaskaden, er det væsentligt at vurdere hvad der er de dominerende usikkerheder i konkrete
situationer.
I langt de fleste situationer vil den væsentligste usikkerhedskilde være, at forskellige klimamodeller genererer meget forskellige projektioner af det fremtidige klima. Derfor bør der altid
benyttes resultater fra flere klimamodeller.
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