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1.  Jordens energibalans och klimatförändringar 

Solen är den huvudsakliga källan till energi för jorden. Jorden absorberar större delen av den 

inkommande solstrålningen och värms upp. Jorden strålar i sin tur ut värmestrålning och ett 

jämviktstillstånd uppnås. Jordens atmosfär påverkar dock energibalansen inom jordsystemet. 

Atmosfären är till stor del genomskinlig för den mer kortvågiga solstrålningen, medan de så 

kallade växthusgaserna absorberar en stor del av den infraröda strålningen från jordytan. En 

del av denna strålning sänds tillbaka från atmosfären till jordytan, som därmed tar emot 

strålning från både solen och atmosfären. Jordytan får då en högre jämviktstemperatur, och 

detta är den så kallade (naturliga) växthuseffekten. Energibalansen påverkas även av flera 

andra parametrar, t.ex. moln och partiklar i atmosfären, jordens albedo (reflektion av 

solstrålning), med mera. 

 Eftersom vi inte vill göra storskaliga experiment med klimatet är matematisk-fysikaliska 

modeller ett bra verktyg för studier av klimat och klimatförändringar, och helt nödvändigt för 

att kunna göra prognoser av framtida klimat. Modeller kan t.ex. användas för att studera hur 

förändringar i olika parametrar påverkar jordens medeltemperatur och andra 

klimategenskaper. Modeller kan byggas upp med olika komplexitet, men även relativt enkla 

modeller kan ge förvånansvärt bra resultat. I alla fall om vi räknar med globala medelvärden. 

För att få förtroende för modellerna räknar man först på så verklighetsnära förhållanden som 

möjligt och ser om modellen kan beskriva verkligheten på ett bra sätt. Detta är ett grundkrav. 

Därefter kan man göra så kallade känslighetsstudier, vilket innebär att någon eller några 

parametrar förändras och att man beräknar hur detta påverkar jordens medeltemperatur. 

 

Grundläggande frågeställningar 

 Vilka är de viktigaste faktorerna (klimatparametrarna) som styr jordens klimat? 

 Vilka är de viktigaste växthusgaserna och vilka egenskaper utmärker växthusgaser? 

 Hur påverkas jordens medeltemperatur av förändringar i dessa? 

 Vad innebär begreppet strålningsdrivning (radiative forcing)? Hur beräknas det? 

 Vad innebär klimatkänslighetsparametern? Hur beräknas den? 

 Hur arbetar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) med dessa frågor? 

 

Det är meningen att varje grupp ska svara på dessa grundläggande frågeställningar genom att 

baka in dem i texten i rapporten. Men, ni ska inte skriva de som svar, utan det ska vara vanlig 

text i er rapport i antingen introduktionsavsnittet eller i teoriavsnittet eller i annat lämpligt 

kapitel. 

 

Förslag på fördjupning 

a) Klimatmodell: Hur påverkas jordens medeltemperatur av variationer i olika 

klimatparametrar? Sätt samman er egen modell och gör känslighetsstudier. Variera 

t.ex. albedo, koncentration växthusgaser, med mera. Jämför t.ex. albedo för en jord 



täckt av oceaner (lågt albedo) och en jord täckt av is och snö (högt albedo). Beräkna 

den så kallade strålningsdrivningen (radiative forcing) och jämför med IPCCs värden 

(se t.ex. Climate Change, TS). Beräkna även klimatkänslighetsparametern. 

b) Hur fungerar dagens globala klimatmodeller? Vilka processer tar de hänsyn till och 

hur? Vilka är utmaningarna med framtidens modeller (hur kan de bli bättre)? Vilka 

processer förstår vi sämst och vilka processer påverkar osäkerheten med 

modellresultaten mest? Idag talar man ofta om jordsystemmodeller (earth system 

models) istället för klimatmodeller. Vad skiljer en jordsystemmodell från en klassisk 

klimatmodell? 

  

En dag innan vårt första projektmöte är det bra om ni har funderat igenom vilken 
projektinriktning ni vill ha, och skicka detta förslag per e-mail till mig. Den första träffen 
diskuterar vi detta, förslag på litteratur och metodik. Studera de grundläggande 
frågeställningarna inför det andra mötet, författa en disposition på er rapport, skriv delar av 
texten och ev. modellkod. Inför vårt tredje möte ska ni i princip ha ett första utkast av er 
rapport färdigskriven och om ni väljer att skapa er egen klimatmodell en nästan färdig 
modellkod. Ni ska boka in minst 3 träffar för möten med mig. Varje möte kommer att vara ca 
en halvtimme långt.  
 

 

Förslag på litteratur: 

 

Här finns några förslag på litteratur av mer grundläggande karaktär, men det finns mycket 

mer. Sök gärna själv. Ni kan också be bibliotekarierna på Fysikbiblioteket om hjälp med 

litteratursökning. De hjälper gärna till. Jag kan hjälpa till med bedömningen av om den 

litteratur ni hittat är relevant. 

 

 Ahrens: Meteorology Today (finns i Fysikbiblioteket) 

 Andréasson m.fl.: Geobiosfären – en introduktion (finns bl.a. i Geobiblioteket) 

 Archer: Global warming - understanding the forecast (finns i Fysikbiblioteket och 

som Ebok via LUB http://www.lub.lu.se) 

 Archer and Rahmstorf: The climate crisis - An introductory guide to climate change 

(finns i Fysikbiblioteket) 

 Areskoug: Miljöfysik (finns i Fysikbiblioteket) 

 Barry and Chorley: Atmosphere, Weather and Climate (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bernes: En ännu varmare värld (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimat och väder (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimatförändringar (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimatologi och meteorologi (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bolin: A history of the science and politics of climate change : the role of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (finns i Fysikbiblioteket och som Ebok 

via LUB http://www.lub.lu.se) 

 Climate Change 2013 – The physical science basis, Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), Fifth assessment report, Working group I  (AR5, WG I)  

(http://www.ipcc.ch). 

http://www.lub.lu.se/
http://www.lub.lu.se/
http://www.ipcc.ch/


Läs i första hand ”Technical Summary” (TS) och eventuellt ”Summary for 

Policymakers” (som inledning) 

 Encyclopedia of Global Warming and Climate Change: (Ebok tillgänglig via LUB: 

http://www.lub.lu.se) 

 ESPERE Climate Encyclopaedia: http://www.espere.net/ 

 Jacob: Introduction to Atmospheric Chemistry, (finns i Fysikbiblioteket och på LTH 

studiecentrum) 

 Johansson, B. (red.): Osäkrat klimat – laddad utmaning, Formas Fokuserar, 2009 

(finns i Fysikbiblioteket) 

 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se (IP-nummer från universitetet ger full 

tillgång) 

 Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se 

 RealClimate: http://www.realclimate.org/ 

 SMHI - Kunskapsbanken: http://www.smhi.se/kunskapsbanken 

 Stull: Meteorology Today for Scientists and Engineers – A technical companion book 

 Wallace and Hobbs: Atmospheric Science (finns i Fysikbiblioteket) 

 American Chemical Society (ACS): 

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/singlelay

ermodel.html  

 Zhong, W. and Joanna D. Haigh, J. D.: The greenhouse effect and carbon dioxide, 

Weather, Vol. 68, No. 4, 2013 

 Jacobson, M. Z.: Fundamentals of Atmospheric Modeling (2nd edition), Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, ISBN: 0 521 
54865 9, 2005 (Chapter 9: Radiative energy transfer) 

  

http://www.lub.lu.se/
http://www.espere.net/
http://www.ne.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.realclimate.org/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/singlelayermodel.html
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/singlelayermodel.html


Vatten i klimatsystemet 

 

Vattenånga är en viktig växthusgas och har därför en betydande effekt på klimatet. Vatten är 

också nödvändigt för moln och dimma. Moln- och dimmdroppar bildas genom att vattenånga 

kondenserar på aerosolpartiklar i atmosfären vid förhöjda relativa luftfuktigheter. Vatten 

påverkar även sikten (visibiliteten) i atmosfären. I atmosfären verkar vattenånga genom flera 

s.k. återkopplingsmekanismer. Den viktigaste är den förstärkning av växthuseffekten som 

uppstår då mer vatten avdunstar från mark och hav vid högre temperatur, som följd av 

förhöjda koncentrationer av övriga växthusgaser (främst koldioxid, metan och dikväveoxid). 

 Vatten är även viktigt för transport av energi i atmosfären, genom att det avdunstar vid 

jordytan och kondenserar och fryser på högre höjder omfördelas energi. 

 

Frågeställningar 

Grundläggande 

 Vilka är de viktigaste faktorerna (klimatparametrarna) som styr jordens klimat? 

 Hur påverkas jordens medeltemperatur av förändringar i dessa? 

 Vilka effekter har vatten (i alla tre faser) på klimat och väder? 

 Vilka faktorer påverkar koncentrationen av vattenånga, vatten respektive is i 

atmosfären? Källor? Sänkor? 

 Hur varierar koncentrationen vattenånga, relativ luftfuktighet och daggpunkt i 

atmosfären, geografiskt och vertikalt? Hur stor är den förväntade relativa 

luftfuktigheten i atmosfären, med utgångspunkt att jämvikt bör råda i ett slutet 

system? 

 Vilka faktorer styr avdunstning och kondensation? Hur stor är avdunstning från land, 

hav, sjöar, vattendrag? Måste vatten koka för att vattenånga ska avdunsta? 

 

Syftet med de grundläggande frågeställningarna är att de ska kunna utgöra en del i 

introduktionen till ämnesområdet. Svar på frågorna läggs lämpligen in i den löpande texten i 

rapporten, t.ex. i ett introduktionsavsnitt eller en teori-del.  

 

Fördjupningsförslag 

a) Vatten i atmosfären: Hur viktig är vattenånga som växthusgas, inkl. 

återkopplingsmekanismer? Jämför med övriga växthusgaser. Hur mycket kan vatten 

förstärka en uppvärmning av jorden? Hur stark är denna återkoppling? Går den att 

kvantifiera? Finns någon risk för en skenande växthuseffekt, liknande vad som kan ha 

skett på Venus, p.g.a. ökande koncentrationer av vattenånga i atmosfären (på Venus 

är det dock koldioxid som bidragit till en ev. skenande växthuseffekt)? Varför 

diskuteras inte vattenånga som växthusgas i någon större omfattning?  

b) Vatten i atmosfären: Hur påverkas klimatet av förändringar i den hydrologiska cykeln, 

och vice versa? Hur påverkas den hydrologiska cykeln och energitransporter i 

atmosfären av förhöjda aerosolpartikelhalter och förändrad koncentration 

vattenånga? Hur påverkar vatten energitransporten i atmosfären? Hur stor betydelse 

har det jämfört med temperaturstrålning? Hur påverkar fasomvandlingar? 

 



 

 

Förslag på metodik: 

 Fram till första träffen med mentorn bör ni ha satt er in i ämnet och studerat de 

grundläggande frågeställningarna. Det är också bra om ni bestämt er för vad ni vill 

fördjupa er inom. 

 Till andra träffen bör ni ha satt er in mer i ert fördjupningsområde. Ni behöver inte 

svara på alla fördjupningsfrågor. Välj ut intressanta och fokusera på dem. Egna och 

uppdykande frågor kan också vara intressanta, men håll er inom ämnet. Ni bör till 

andra träffen även ha gjort en disposition av rapporten och börjat skriva delar av 

texten. 

 Till tredje träffen bör huvuddelen av rapporten vara skriven.  

 

Mentorn: 

 Använd mentorn som bollplank och diskussionspartner. 

 Regelbundna träffar, minst tre gånger under projektets gång. 

 Diskutera ämnet och frågeställningarna på träffarna. OBS! Mentorn är inte 

nödvändigtvis expert på alla delar inom ämnesområdet. 

 Mentorn kan ge tips på litteratur. 

 Mentorn läser inte och ger ingen detaljerad feed-back på rapport och presentation, 

men kan svara på frågor t.ex. kring disposition, utformning, val av rubriker och 

referenshantering. 

  



Projekt i Atmosfärs- och klimatfysik 
Aerosolgruppen, Avd. för Kärnfysik, Fysiska Institutionen, handledare Adam Kristensson 

 

Allt material för detta projekt återfinns på LU BOX under: 

https://lu.app.box.com/folder/41303600624  

För att få åtkomst till denna länk, måste alla grupper emaila era emailadresser till  

Adam.kristensson@nuclear.lu.se  

3. Is och snö 

Glaciärer och polarisar binder mycket vatten som i vätskeform annars skulle medfört en 

väsentligt högre havsnivå på jorden. Avsmältning har en omedelbar effekt på havsnivån. Is 

och snö reflekterar solljus mer effektivt än t.ex. öppet vatten, växtlighet och jord. Snötäcke 

samt utbredning av isar har därmed stor påverkan på jordens energibalans. 

Grundläggande Frågeställningar 

 Vilka effekter har vatten (i alla tre faser) på klimat och väder? 

 Hur bildas glaciärer och havsisar? 

 Hur bildas iskristaller och snö? Hur bildas vattendroppar av iskristaller? 

 Tillverka en enkel klimatmodell utan ett växthuslager för att beräkna hur is- och 

snöalbedo påverkar den globala temperaturen. 

 Hur ser permafrost ut? 

 Vilket albedo har snö/is, vatten, markområden? 

Det är meningen att varje grupp ska svara på några av dessa grundläggande frågeställningar 

(beroende på vad deras rapport handlar om) genom att baka in dem i texten i rapporten. Men, 

ni ska inte skriva de som svar, utan det ska vara vanlig text i er rapport i antingen 

introduktionsavsnittet eller i teoriavsnittet eller i annat lämpligt kapitel. 

Olika projektideer 

Nedan återfinns lite projektideer som ni kan inspireras av när ni väljer inriktning på ert 

projekt. Men, ni väljer själva inriktning. Det ingår även förslag på litteratur, som kan vara 

basen för era projekt, eller som också kan fungera som inspirationskälla. 

1. Hur påverkar is- och snöavsmältning jordens förmåga att reflektera inkommande 

solljus (albedo) och därmed leder till en uppvärmning av klimatet? 

2. Grönlandsisens avsmältning och påverkan på golfströmmen. 

3. Permafrostens smältnings påverkan på ekosystemen eller på skenande uppvärmning 

på grund av metanutsläpp. 

4. Hur påverkar globala uppvärmningen islossning på Antarktis? 

5. Hur påverkas klimatet och snöns reflekterande förmåga (albedo) av nerfall av 

sotpartiklar? 

Metodik -  handledning: 

En dag innan vårt första projektmöte ska ni ha bestämt er för en projektinriktning, eller två 

olika projektinriktningar som ni tvekar mellan, och skicka dessa förslag per email till mig. Den 

första träffen diskuterar vi detta och förslag på litteratur. Studera de grundläggande 

https://lu.app.box.com/folder/41303600624
mailto:Adam.kristensson@nuclear.lu.se


frågeställningarna inför det andra mötet, och ämnet i fråga, och författa en disposition på er 

rapport, och skriv delar av texten. Inför vårt tredje möte ska ni i princip ha ett första utkast 

av er rapport färdigskriven. Vi ska boka 3 träffar för våra möten, varje en halvtimme långt. 

OBS! 

Enligt instruktionerna ska ni ha med beräkningar och information relaterade till 

termodynamik i era projekt. Men, det är svårt att hitta denna koppling till dessa projekt. Det 

är tillräckligt att det handlar om hållbar utveckling. Om ert arbete handlar om fysikaliska 

beräkningar av olika slag, så är det ändå viktigt att ha med dessa beräkningar i er rapport, 

även om det inte handlar om termodynamik. Men, i vissa av projektideerna är det svårt att 

få med beräkningar överhuvudtaget, tex om det handlar om en artikel, där inga evkationer 

är med i texten. 

Förslag på litteratur 

Cambridge University Press, IPCC. Larsen, J.N., O.A. Anisimov, A. Constable, A.B. Hollowed, 

N. Maynard, P. Prestrud, T.D. Prowse, and J.M.R. Stone, 2014: Polar regions. In: Climate 

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution 

of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, 

M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. 

MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, 

Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, National Snow and Ice Data Center. 

http://nsidc.org/ 

Northern Hemisphere Sea Ice Area [Internet]. U, Bremen.: NSIDC; 

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.area.arctic.png  

Northern Hemisphere Sea Ice Extent [Internet]. U, Bremen.: NSIDC;  

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seasonal.extent.1900-2010.png  

Measuring Earth’s Albedo [Internet]. Washington D.C.: NASA; 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8449  

Flera artiklar om termohalin circulation och golfströmmen i LU BOX. 

Bond-artikeln om sotpartiklar på snö i LU BOX. 

Enkel klimatmodell: 

http://acmg.seas.harvard.edu/people/faculty/djj/book/bookchap7.html#pgfId=117558  

  

http://nsidc.org/
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.area.arctic.png
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seasonal.extent.1900-2010.png
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8449
http://acmg.seas.harvard.edu/people/faculty/djj/book/bookchap7.html#pgfId=117558


Aerosoler i klimatsystemet 

 

Aerosolpartiklar (ofta benämnda ”aerosoler”) i atmosfären växelverkar med solstrålning, och 

i viss mån värmestrålning från jorden. De påverkar därigenom jordens energibalans. Den 

viktigaste effekten är att aerosoler reflekterar solstrålning, vilket motverkar växthuseffekten. 

Ökande utsläpp av luftföroreningar har medfört förhöjda halter av aerosoler i atmosfären, 

och detta har till viss del motverkat den förstärkta växthuseffekten till följd av ökande 

växthusgashalter. Man talar om direkt klimateffekt av aerosoler och ”global fördunkling”. 

Vissa typer av aerosolpartiklar kan dock absorbera solstrålning och därigenom bidra till en 

lokal uppvärmning av atmosfären. 

 Aerosolpartiklar fungerar också som kondensationskärnor för molndroppar i 

atmosfären. Utan aerosoler bildas inga molndroppar. Förhöjda halter av aerosolpartiklar har 

därmed effekter även på moln. 

 Eftersom arbetet för att minska människans påverkan på klimatet och bromsa de 

pågående klimatförändringarna går väldigt långsamt, har vissa forskare föreslagit att vi 

medvetet ska injicera reflekterande aerosoler i atmosfären. Dessa ska då motverka den 

förstärkta växthuseffekten och ha en avkylande effekt på jorden. 

 

Frågeställningar 

Grundläggande 

 Vilka är de viktigaste faktorerna (klimatparametrarna) som styr jordens klimat? 

 Hur påverkas jordens medeltemperatur av förändringar i dessa? 

 Hur definieras en aerosol? 

 Vilka källor och sänkor finns för aerosolpartiklar i atmosfären? 

 Hur stora är atmosfärens aerosol partiklar och hur varierar koncentrationen i 

atmosfären över tid, geografi och höjd? 

 Hur har aerosolkoncentrationen varierat i ett historiskt perspektiv? 

 Hur påverkar aerosolpartiklar atmosfär, siktförhållande, väder och klimat? 

 

Fördjupning 

Aerosolegenskaper och aerosolpartiklars direkta klimateffekt: I detta projekt 

tränger vi oss lite mer in i atmosfärsaerosolernas mysterium. Aerosolegenskaper kan 

variera väldigt mycket i tid och rum. Vad har detta för inverkan på t.ex. atmosfär, 

väder, klimat, luftkvalitet och hälsa? Med egenskaper menar vi främst: koncentration, 

storlek, kemisk sammansättning, livslängd, optiska egenskaper, hygroskopiska 

egenskaper. 

 Vilka faktorer påverkar aerosolegenskaper i atmosfären i mer detalj? Källor och 

sänkor i olika regioner och vid olika årstider? Hur bildas aerosolpartiklar? Vilka 

faktorer påverkar nypartikelbildning och under vilka förutsättningar kan det ske? Hur 

omvandlas aerosoler i atmosfären? Vad händer med många aerosoler vid förhöjd 

relativ luftfuktighet (över 70%). Är så hög fuktighet vanlig? Vad har det för inverkan 

på t.ex. sikt och luftkvalitet? Hur långt transporteras aerosoler? Hur är aerosoler 

fördelade globalt och regionalt, jämfört t.ex. med växthusgaser?  



 Hur växelverkar aerosolpartiklar med synligt ljus resp. värmestrålning? 

Reflektion, absorption, spridning? Hur sker aerosolers direkta påverkan på jordens 

strålningsbalans? Hur stor är effekten jämfört med den förstärkta växthuseffekten? 

Hur påverkar ökande utsläpp av luftföroreningar? Hur påverkar lokala variationer i 

aerosolkoncentration? 



Moln i klimatsystemet 

 

Dessa projekt fokuserar på molns inverkan på atmosfärens processer och på klimatet. Moln 

har, som alla vet genom praktisk erfarenhet, stor inverkan på jordens energibalans, både 

lokalt och globalt. Moln är viktiga för distribution och omfördelning av vatten och en viktig del 

i den hydrologiska cykeln. Moln är även viktiga för omfördelningen av energi i atmosfären. 

Moln är dock svåra att beskriva i klimat- och väderprognosmodeller. Varje moln är unikt, 

genom att de lokala förutsättningarna där molnen bildas och utvecklas varierar i hög grad. Det 

gör det svårt att generalisera och beskriva effekterna från moln på atmosfärens processer. 

Det är t.ex. mycket svårt att göra säkra nederbördsprognoser bara för en dag framåt. Att 

beskriva molns klimatpåverkan är kanske ännu svårare. 

 Det första steget är att göra en bra beskrivning av hur moln bildas och vilka faktorer 

som påverkar detta. Ökade halter av luftföroreningar, särskilt i partikelform (aerosolpartiklar), 

har stor betydelse för molnen. Meteorologiska förhållanden vid molnbildning är också viktiga. 

I detta projekt ska vi göra ett försök att tränga in lite mer i ämnet. 

 

Frågeställningar 

Grundläggande 

 Vilka är de viktigaste faktorerna (klimatparametrarna) som styr jordens klimat? 

 Hur påverkas jordens medeltemperatur av förändringar i dessa? 

 På vilka sätt påverkar moln klimatet? 

 Varför är osäkerheterna så stora vid kvantitativa uppskattningar av molns 

klimateffekter? 

 Hur bildas moln? Vilka faktorer kontrollerar molnbildningen? 

 Hur kan avkylning av stigande luftmassor beskrivas matematiskt? 

 Vilka faktorer styr kondensation av vattenånga till molndroppar? 

 Hur påverkar luftföroreningar moln? Vilken inverkan har ökande koncentration av 

aerosolpartiklar? 

 Hur påverkas molns albedo av antalet molndroppar? 

 Hur påverkas nederbördsbildning och molns livslängd? 

 Hur påverkas molnutbredning? 

 Hur påverkar olika typer av moln klimat och väder? 

 

Fördjupning 

Molnegenskaper, molnbildning och aerosolpartiklars indirekta klimateffekt: Vilka 

faktorer påverkar molns egenskaper: reflektionsförmåga för solljus (albedo) och 

värmestrålning, livslängd, nederbördsbildning, etc.? Hur påverkar ökade utsläpp av 

luftföroreningar molns klimateffekter (den indirekta aerosoleffekten)? Hur stora är 

molns klimateffekter jämfört med andra antropogena klimateffekter, främst den 

förstärkta växthuseffekten och den direkta aerosoleffekten? 

 Hur samverkar meteorologiska förhållanden (främst uppvindshastighet och 

molntyp) och aerosolpartikelegenskaper (främst antal och storlek) vid molnbildning? 

Hur påverkas molndroppskoncentration, molnbashöjd med mera? Vilka parametrar 

påverkar vilka molnegenskaper? Vilka är av störst betydelse?  



Förslag på litteratur: 

 

Här finns några förslag på litteratur av mer grundläggande karaktär, men det finns mycket 

mer. Sök gärna själv. Ni kan också be bibliotekarierna på Fysikbiblioteket om hjälp med 

litteratursökning. De hjälper gärna till. Din mentor kan också ge förslag på litteratur, och kan 

hjälpa till med bedömning om huruvida den litteratur ni hittat är relevant. 

 

 

 Ahrens: Meteorology Today (finns i Fysikbiblioteket) 

 Andréasson m.fl.: Geobiosfären – en introduktion (finns bl.a. i Geobiblioteket) 

 Archer: Global warming - understanding the forecast (finns i Fysikbiblioteket och 

som Ebok via LUB http://www.lub.lu.se) 

 Archer and Rahmstorf: The climate crisis - An introductory guide to climate change 

(finns i Fysikbiblioteket) 

 Areskoug: Miljöfysik (finns i Fysikbiblioteket) 

 Barry and Chorley: Atmosphere, Weather and Climate (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bernes: En ännu varmare värld (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimat och väder (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimatförändringar (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bogren, Gustavsson, Loman: Klimatologi och meteorologi (finns i Fysikbiblioteket) 

 Bolin: A history of the science and politics of climate change : the role of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (finns i Fysikbiblioteket och som Ebok 

via LUB http://www.lub.lu.se) 

 Climate Change 2013 – The physical science basis, Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), Fifth assessment report, Working group I  (AR5, WG I)  

(http://www.ipcc.ch). 

Läs i första hand ”Technical Summary” (TS) och eventuellt ”Summary for 

Policymakers” (som inledning) 

 Encyclopedia of Global Warming and Climate Change: (Ebok tillgänglig via LUB: 

http://www.lub.lu.se) 

 ESPERE Climate Encyclopaedia: http://www.espere.net/ 

 Heintzenberg & Charlson (eds.): Clouds in the perturbed climate system (finns i 

Fysikbiblioteket) 

 Jacob: Introduction to Atmospheric Chemistry, (finns i Fysikbiblioteket och på LTH 

studiecentrum) 

 Johansson, B. (red.): Osäkrat klimat – laddad utmaning, Formas Fokuserar, 2009 

(finns i Fysikbiblioteket) 

 Levin & Cotton (eds.): Aerosol pollution impact on precipitation (Ebok tillgänglig via 

LUB: http://www.lub.lu.se) 

 Mattsson, Jan O.: Moln: uppkomst, indelning, formvärld (finns i Fysikbiblioteket) 

 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se (IP-nummer från universitetet ger full 

tillgång) 

 Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se 

 RealClimate: http://www.realclimate.org/ 

http://www.lub.lu.se/
http://www.lub.lu.se/
http://www.ipcc.ch/
http://www.lub.lu.se/
http://www.espere.net/
http://www.lub.lu.se/
http://www.ne.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.realclimate.org/


 Seinfeld and Pandis: Atmospheric Chemistry and Physics (finns i Fysikbiblioteket) 

 SMHI - Kunskapsbanken: http://www.smhi.se/kunskapsbanken 

 Stull: Meteorology Today for Scientists and Engineers – A technical companion book 

 Wallace and Hobbs: Atmospheric Science (finns i Fysikbiblioteket) 

  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken


Projekt i Atmosfärs- och klimatfysik 
Aerosolgruppen, Avd. för Kärnfysik, Fysiska Institutionen, handledare Adam Kristensson 

 

Allt material för detta projekt återfinns på LU BOX under: 

https://lu.app.box.com/folder/41303541441 

För att få åtkomst till denna länk, måste alla grupper emaila era emailadresser till  

Adam.kristensson@nuclear.lu.se  

5. Geoingenjörskonst för att möta klimathotet 

Ökande koncentrationer av växthusgaser förväntas ge ett allt varmare klimat i framtiden. 

Tyvärr har det varit svårt att i praktiken åstadkomma verkningsfulla åtgärdsprogram för att 

minska utsläppen av växthusgaser. I perspektivet av ett möjligt politiskt misslyckande har 

frågan väckts om man bör bygga upp en beredskap för att med ingenjörsmetoder försöka 

styra klimatet.  

Geoingenjörsmetoder kan i huvudsak delas in i två grupper. Den ena typen av metoder 

går ut på att på olika sätt avlägsna växthusgaser från atmosfären, medan den andra bygger på 

att motverka uppvärmning genom att blockera solstrålning. Trots att intensiv forskning 

bedrivits under lång tid för att bättre förstå klimatet, saknas övergripande förståelse på grund 

av komplexa processer. Därför finns risker förknippade med att försöka styra klimatet.  

Metoderna som går ut på att avlägsna växthusgaser kan anses som mindre riskabla, 

eftersom de åtgärdar det faktiska problemet med förhöjd koncentration, men kan eventuellt 

skapa andra problem. Blockering av solstrålning innebär ökade risker för oväntade händelser 

i klimatsystemet. Det har rönt stort intresse, eftersom resultat kan nås relativt snabbt om vi 

skulle närma oss en klimatstörning som bedöms farlig. Naturen ger ibland tillfälle att studera 

blockering av solinstrålning. Det är i samband med explosiva vulkanutbrott. Dessa påverkar 

mängden reflekterande aerosolpartiklar i stratosfären (10 – 30 km höjd i atmosfären). Senaste 

gången vi fick påverkan i global skala var i samband med Mt Pinatubos utbrott 1991. 

Grundläggande Frågeställningar 

 Vilka är de viktigaste faktorerna (klimatparametrarna) som styr jordens klimat? 

 Hur påverkas jordens medeltemperatur av förändringar i dessa? 

 Vad menas med växthusgaser? Hur fungerar växthuseffekten?  

 Vilka är de viktigaste växthusgaserna?  

 Vilka är de naturliga och antropogena källorna?  

 Hur länge stannar växthusgaser i atmosfären? På vilka sätt försvinner växthusgaser 

från atmosfären?  

 Vad menas med riskabel klimatförändring (”dangerous climate change”)?  

 Vilka geoingenjörsmetoder är tänkbara? 

 

Det är meningen att varje grupp ska svara på dessa grundläggande frågeställningar genom att 

baka in dem i texten i rapporten. Men, ni ska inte skriva de som svar, utan det ska vara vanlig 

text i er rapport i antingen introduktionsavsnittet eller i teoriavsnittet eller i annat lämpligt 

kapitel. 

https://lu.app.box.com/folder/41303541441
mailto:Adam.kristensson@nuclear.lu.se


Olika projektideer 

Nedan återfinns lite projektideer som ni kan inspireras av när ni väljer inriktning på ert 

projekt. Men, ni väljer själva inriktning. Det ingår även förslag på litteratur, som kan vara 

basen för era projekt, eller som också kan fungera som inspirationskälla. 

1. Räkna ut radiative forcing med ökande Aerosol Optical depth pga stratosfäriska 

aerosoler genom att testa olika realistiska och kanske inte så realistiska styrkor på 

injektion av stratosfäriska aerosoler. Använd formel 2c i Hansen et al. 2005 för att få 

omvandlingen mellan AOD och RF. Här kan man testa olika stratosfäriska aerosoler, 

tex genom injektion från flygplan på olika höjder, etc. Effektberäkningar kan också 

hittas i Robock et al. 

2. Kolla vilken potential screening-teknikerna har (dvs där man tar bort solstrålning 

genom skärmar, stratosfäriska aerosoler). Kostnader, tekniska svårigheter, fördelar, 

nackdelar. Geoengineering the climate, Royal Society 2009. 

3. Kolla vilken potential lagrings-teknikerna har (dvs där man tar bort koldioxid från 

luften, tex carbon storage, fertilisering av haven, etc). Kostnader, fördelar, nackdelar. 

Geoengineering the climate, Royal Society 2009. 

4. Specialisera sig på en lagringsteknik, eller screeningteknik och fokusera på fördelar av 

den jämfört med de andra metoderna. Gå mer in på djupet på denna specifika metod. 

5. Screening genom att jämföra med existerande mätningar, dvs hur vulkaner har lyckats 

kyla atmosfären. Både, små vulkanutbrott (Andersson et al., 2015), och större 

vulkaner (tex Mt Pinatubo). 

6. Geoenginnering med aerosolpartiklar på mindre skala, exemplet med fartygstrafik. 

Löndahl et al., 2010, Partanen et al., 2013. 

7. Sidoeffekter pga stratosfäriska partiklar, tex påverkan på moln i troposfären 

(Kuebbeler et al 2012), eller påverkan på stratosfärisk kemi, torka (Trenberth, 

Haywood), etc. 

8. Politik och etik kring geoengineering (referenser och lite info i FNs klimatpanels 

rapport, eller Svoboda, etc). 

Metodik -  handledning: 

En dag innan vårt första projektmöte ska ni ha bestämt er för en projektinriktning, eller två 

olika projektinriktningar som ni tvekar mellan, och skicka dessa förslag per email till mig. Den 

första träffen diskuterar vi detta och förslag på litteratur. Studera de grundläggande 

frågeställningarna inför det andra mötet, och ämnet i fråga, och författa en disposition på er 

rapport, och skriv delar av texten. Inför vårt tredje möte ska ni i princip ha ett första utkast 

av er rapport färdigskriven. Vi ska boka 3 träffar för våra möten, varje en halvtimme långt. 

OBS! 

Enligt instruktionerna ska ni ha med beräkningar och information relaterade till 

termodynamik i era projekt. Men, det är svårt att hitta denna koppling till dessa projekt. Det 

är tillräckligt att det handlar om hållbar utveckling. Om ert arbete handlar om fysikaliska 

beräkningar av olika slag, så är det ändå viktigt att ha med dessa beräkningar i er rapport, 

även om det inte handlar om termodynamik. Men, i vissa av projektideerna är det svårt att 

få med beräkningar överhuvudtaget, tex den som handlar om politik och etik. 


