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C3S

§ Förse olika samhällssektorer med klimatbaserad information som är av värde för 
deras verksamhet - Europa

§ Historiska data, säsongsprognoser, klimatprojektioner

§ Finansieras av EU via Europeiska vädercentret (ECMWF)
§ Utveckling av prototyper 2016-2017. Går vidare med utvalda delar in i en 

operationell fas under 2018-2019.

§ Intressanta projekt under utvecklingsfasen:
§ Vattensektorn

§ SWICCA, http://swicca.climate.copernicus.eu/ (Sverige/SMHI)
§ Edge, http://edge.climate.copernicus.eu/ (Storbritannien)

§ Energisektorn
§ Clim4Energy, http://clim4energy.climate.copernicus.eu/ (Frankrike)
§ ECEM, http://ecem.climate.copernicus.eu/ (Storbritannien)

https://climate.copernicus.eu/about-c3s



Anpassad information
Exempel på data
§ Vattenföring (SWICCA) / tillrinning (Clim4Energy) -

potential för vattenkraftproduktion 
§ Kapacitetsfaktor för vindkraftproduktion (relativt 

optimala vindförhållanden)
§ Kapacitetsfaktor för solenergi (relativt optimala 

förhållanden)

§ Tidsserier, långtidsmedelvärden, årscykel…
§ Förändringar relativt en referensperiod

Information på Europaskala
§ Använd helst för att se på förändringar över större 

områden (norra Sverige, Rhen vid Basel….)
§ Mindre tillförlitlig lokalt, men kan ge en första 

indikation för behov av djupare analys



Tillvägagångssätt
§ Starta med meteorologiska data (nederbörd, temperatur, vindhastighet, strålning)

§ Historiska data från databaser som täcker hela Europa
§ T.ex. WFDEI (0.5x0.5o)

§ Data för framtida klimat från olika kombinationer av globala/regionala klimatmodeller 
(~10)
§ Biaskorrigera mot historiska data för att undvika systematiska skillnader (perioden 

1979-2005)
§ Data för säsongsprognoser från Europeiska vädercentret (ECMWF) –

sparade/återskapade prognoser 1981->
§ Biaskorrigera mot historiska data för att undvika systematiska skillnader

§ Kör modeller för att beräkna tidsserier för tillrinning, kapacitetsfaktor för 
vindkraft…

§ Beräkna statistik för 30-årsperioder
§ Referensperiod, dagens klimat, nära framtid, mitten av 2000-talet



Web-sidor för att ladda ner och titta på data

Prototyp med dokumentation och 
instruktioner…

Men kontakta oss gärna om ni 
behöver ytterligare guidning…



Clim4Energy

• Indikatorer för olika energislag baserade på gemensamma indata (klimatvariabler)
• Gemensamma perioder för statistik
• Liknande sätt att presentera data



Clim4Energy - Hydropower
§ SMHIs ansvar – information relevant för vattenkraft
§ Co-designers

§ Mikael Sundby (Vattenfall)
§ Uta Gjertsen (Statkraft)
§ Pål Svendsen (Nena A/S)

§ Viktigt enligt co-designers
§ Sampresentation av data för vatten, vind och sol
§ Tidsserier för egen analys

§ Övriga deltagare: CEA/IPSL, MeteoFrance (Frankrike), BSC (Spanien), MetOffice (Storbritannien), FMI 
(Finland)

Exempel från visualiseringsverktyget
• Beta-version. Gå gärna in och se vilka möjligheter som finns, men vänta tills i början av 

nästa år för att använda data.
• Än så länge krävs inloggning. (http://c4e-visu.ipsl.upmc.fr/, användare:demo, lösenord 

c4e2017)



Clim4Energy - visualiseringsverktyg

Capacity factor – möjlig produktion vid verkliga vindförhållanden jämfört med 
möjlig produktion vid optimala vindförhållanden (viss turbin)



Vind – historiska data 1981-2010 (DJF)



Vind – framtida klimat



Vatten – framtida klimat

Beräkning av tillrinning gjord med E-HYPE
• HYPE hydrologisk modell utvecklad på SMHI. E-HYPE, specifik modelluppsättning för Europa
• Beräknar för delområden (215km2)
• Områden som är markerade i kartan har en uppströmsarea > 3000km2 (eller mynnar i havet…).

Kan bara ladda ner tidsserier för dessa områden.



Vatten – framtida klimat

Alla tidsserier i % av medeltillrinning 1981-2010

Mer statistik finns beräknad (men visas ej)



Vatten - säsongsprognoser

Sannolikhetsprognos!



Exempel på användning av data

Beräkning av tillrinning i 
GWh för Norge och 
Sverige för framtida klimat

Baserat på dagens 
vattenkraftproduktion

Graferna visar beräkning för dagens klimat



SWICCA

§ Indikatorer och tidsserier framtida klimat
§ Indikatorer – relativa förändringar jämfört med referensperiod 1971-2000
§ Tidsserier – absolutvärden, hela perioden 1971-2100
§ Variabler – vattenföring, avrinning, snö, vattentemperatur, kväve, fosfor, molntäcke, 

luftfuktighet, befolkning, markanvändning, m.fl.

§ Skillnader Clim4Energy (med relevans för vattenkraft)
§ Fokus på vattenföring istället för tillrinning (reglerade älvar)
§ Andra klimatmodeller och 30-årsperioder
§ Fler hydrologiska modeller
§ Operationella säsongsprognoser

§ 15 case studies
§ Exempel på användning av klimatdata inom: riskhantering, ekologisk status, industri, 

resursfördelning

§ SMHI huvudkoordinator
§ ALTERRA (NL), EMVIS (GR), 

GECOsistema (IT), isardSAT
S.L.(ES), MicroStep-MIS(SLO), 
Dortmund University, University of
Córdoba, Universitat Politècnica de 
València, Wageningen University, 
Dipl.- Ing. Günter Humer GmbH, 
(AUT)



SWICCA case studies
§ Vattenresurser

§ Climate-proof Irrigation Strategies
§ Snow Effects on Water Availability
§ Extensive Drought Operations

§ Risk handtering
§ Climate Change and Flash-Floods
§ Warnings for Extreme River Floods
§ Risk for River Flooding in Lake-rich Regions

§ Ekologisk status
§ Environmental flows and point source emissions
§ Climate-proof River Water Balance
§ Predicting Change in Lake Ecosystems
§ Climate Change Effects on Water Quality

§ Vattenrelaterad industri
§ Drinking water in a future climate
§ Inland Navigation (Rhine River)
§ Future proof region and brewery chain
§ Water demand and supply of metallurgy sector
§ Hydro Power production in a future climate



SWICCA - operationella säsongsprognoser

http://swicca.climate.copernicus.eu/indicator-interface/seasonal-forecasts-maps/



Vilka data kommer att finnas tillgängliga i den 
operationella fasen?

§ ECMWF bygger upp en Climate Data Store (CDS) där data kommer att samlas 
och kunna visualiseras
§ Ännu inte beslutat vilka data från prototyperna som kommer att tas med där

§ Alla indata och alla resultat från E-HYPE-beräkningarna finns på SMHI.

TACK!


