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Från Paris till Katowice

Parisavtalet 2015 gav oss ett 
nytt klimatmål: 

“well below 2 degrees above 
preindustrial levels and pursuing 
efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 degrees above 
pre-industrial levels”

Foto: Arnaud Bouissou – MEDDE / SG COP21



1,5 grader – när är vi där?
• Vi nådde ca 1 grad (+/- 0,2) år 

2017
• 1991-2010 var ca 0,5 grader 

varmare än 1960-1979
• Uppvärmningen går med 0,2 

grader / årtionde – så 1,5 
grader är om ca 25 år

Kommer vi att stanna på 1,5 
grader?



Vilka klimateffekter ser vi idag?

”Impacts on natural and human 
systems from global warming have
already been observed. … Many land 
and ocean ecosystems and some of
the services they provide have
already changed due to global 
warming”
”Adaptation and mitigation are already
occuring. Future climate risks would
be reduced by the up-scaling and 
acceleration … of mitigation and … 
incremental and transfomational
adaptation.”



Vilka klimateffekter ser vi vid
1,5-2 grader?

”Substantial changes in regional 
climate occur between 1.5 degrees
and 2 degrees, depending on the 
variable and region in question. 
Particularly large differences are
found for temperature extremes.”
”Climate related risks to health, 
livelihoods, food security, water
supply, human security, and 
economic growth are projected to 
increase with global warming of 1.5 
degrees and increase furhter with 2 
degrees.”



Vilka klimateffekter ser vi vid
1,5-2 grader?

IPCC SR1:5 Figure SPM2
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Vilka klimateffekter ser vi i södra Sverige?

• Förändringar i temperaturer, 
framför allt på vintern, bland de 
högsta i världen

• Ökande nederbördsmängder
• Ökande sommartemperaturer som 

leder till ökande avdunstning
• Förändringar i extrema händelser: 

värmebölja, skyfall, torka, 
oförutsägbarhet pga vädersystem 
som ”fastnar”



Utmaningar i bebyggd miljö: Vatten och värme

• Stadens läge styr utmaningarna, 
men hetta, översvämning och 
vattenbrist är ofta centrala frågor

• Vattentillgången behöver jämnas ut
• ”90%” av framtida infrastrukturen 

på plats, inte nödvändigtvis 
klimatsäkrats

• Många aktörer – kommuner, 
näringsliv, privatpersoner, …



Lösningar 
– Ekosystembaserade metoder

• Lösningarna behöver ta höjd för att 
vi faktiskt inte vet hur stora 
klimatförändringar vi står inför

• Kombinationer av gröna och blåa 
lösningar kan hjälpa mot flera 
problem samtidigt – och avlasta 
dagvattensystemet

• Genomsläppliga material och 
minska mängden hårdgjorda ytor

Oavsett allt – det är vi här som driver 
förändringarna, idag eller imorgon



Kontakt:
Marianne.Hall@cec.lu.se

Rapporterna kan laddas ned från:  
www.cec.lu.se/sv/samverkan

mailto:Marianne.Hall@cec.lu.se
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