
Kan man forbedre 'værdien' af et klimamodel-ensemble ved hjælp af 
statistik? 
 
Risikoanalyser og økonomiske analyser i forbindelse med planlægning af blandt andet 
klimatilpasning baseres i stadigt stigende grad direkte på resultater fra regionale 
klimamodeller. En regional klimamodel dækker et geografisk afgrænset område og har 
typisk en rumlig opløsning på mellem 10 og 50 km, mens det datagrundlag, der ligger til 
grund for eksempelvis en risikoanalyse, som regel dækker over et antal forskellige 
beregninger med forskellige regionale klimamodeller – også kaldet et 'ensemble' af 
klimamodeller. Antallet af 'medlemmer' i et ensemble kan variere fra nogle få og helt op til 
over 20 forskellige beregninger udført af forskellige forskergrupper over hele verden. FN's 
Klimapanel anbefaler, at der altid anvendes resultater fra mere end én klimamodel i 
analyser for at kunne vurdere usikkerhederne på fremskrivningerne og dermed også deres 
troværdighed. 
 
Beregninger med regionale klimamodeller, der anvendes blandt andet af kommuner, 
offentlige myndigheder og ingeniører, bygger altid på en tilsvarende beregning med en 
global klimamodel. Af den grund, og fordi både globale og regionale beregninger er meget 
ressourcekrævende og stort set kun udføres i forbindelse med større forskningsprojekter, 
er der i dag store 'huller' i de eksisterende internationale ensembler af regionale 
klimamodeller som for eksempel CORDEX eller ENSEMBLES. I dette pilot projekt vil DTU 
Management Engineering undersøge, om man kan bruge en statistisk metode til at 
kompensere for de manglende ensemble-medlemmer, og dermed opnå en mere 
fuldstændig beskrivelse af usikkerheden på de fremskrevne klimaændringer. Det vil nemlig 
potentielt set kunne føre til et markant forbedret datagrundlag og derigennem en øget 
troværdighed af de beslutninger og risikoanalyser, som baseres herpå.  
 
Den metode, som der primært vil blive benyttet i projektet, bygger på et skalerings-princip 
(på engelsk "pattern scaling"). Metoden vil blive benyttet til at simulere resultaterne for 
eksempelvis temperatur og nedbør fra en regional klimamodel, der er drevet af en kendt 
global klimamodel, ud fra viden om den samme regionale models opførsel, når den er 
koblet til en anden global klimamodel. Skaleringsteknikken er ikke tidligere anvendt på den 
måde, men et nyligt forstudie udført af forskere fra DMI og DTU har imidlertid vist 
særdeles lovende resultater, og nærværende projekt vil forsøge at uddybe mulighederne. 
Foruden en forbedret viden om skaleringsteknikker og deres anvendelse i forbindelse med 
regionale klimamodel-ensembler sigter projektet endvidere mod at oparbejde et nyt 
bearbejdet datasæt, baseret på eksisterende model-ensembler, som kan stilles til rådighed 
for brugere, der allerede anvender disse data. 
 


