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Climate change: How do we know? (climate.nasa.gov)
This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct 
measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the Industrial Revolution. (Credit: 
Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.)



http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-
series/global



The Lancet

• Health and climate change: policy responses to protect public health

• Published: June 23, 2015 Executive Summary

• The 2015 Lancet Commission on Health and Climate Change maps out 
the impacts of climate change, and the necessary policy responses, to 
ensure the highest attainable standards of health for populations 
worldwide. This Commission is multidisciplinary and international, 
with strong collaboration between academic centres in Europe and 
China. The central finding from the Commission is that tackling 
climate change could be the greatest global health opportunity of 
the 21st century.



WMA calls for urgent action on climate change to 
protect health

• (18.12.2014) The World Medical Association is urging governments to 
commit to an ambitious and binding climate agreement to protect 
public health. It notes that disappointingly, last week’s COP20 
negotiations in Lima, Peru concluded with limited progress toward a 
deal in 2015.

• Dr. Mukesh Haikerwal, Chair of the WMA Council, said: ‘Climate 
change is one of the greatest threats to human health. The WMA 
strongly believes that the health sector must be fully integrated in 
current global debate and action on climate change.’



IPCC report

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report released 
2014 detailed a multitude of threats to human health posed by 
climate change:

• More than seven million deaths annually attributed to air pollution, 
largely as a result of fossil fuels;

• Uncontrolled spread of deadly infectious diseases including malaria, 
dengue fever, water-borne diseases;

• Worsening natural disasters and flooding;

• Exacerbation of food insecurity and hunger;

• Increased migration and conflict.



Konsekvenser av en översvämning i Mälaren
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

MSB har i ett regeringsuppdrag analyserat och bedömt konsekvenserna 
av en översvämning i Mälaren för olika samhällssektorer.

Några av de viktigaste slutsatserna är:

• Risken för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen 
till Mälaren kan vara högre än den kapacitet som finns att tappa 
vatten från Mälaren.

• Redan vid vattennivåer på en halv meter över Mälarens 
medelvattennivå börjar anläggningar som bedriver samhällsviktig 
verksamhet att slås ut. Det kan innebära stor risk eller fara för 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller 
samhällets grundläggande värden.



Mälaren (forts)

• Av totalt 236 inventerade samhällsviktiga objekt inom det 
översvämningshotade området är det drygt 180 objekt som kan få 
konsekvenser som är allvarliga, mycket allvarliga eller till och med 
katastrofala för objekten och därmed påverka samhället. 22 av dessa 
objekt tillhandahåller service som når ut till mycket stora delar av 
befolkningen inom de kommuner som de befinner sig i. Det handlar 
ofta om utebliven leverans av el, dricksvatten, avloppsrening eller 
fjärrvärme.

• Konsekvenserna av en stigande vattennivå blir störst inom sektorerna 
elförsörjning och kommunalteknisk försörjning.



UNT oktober 2014

Den pensionerade översten Bo Pellnäs på ledarsidan “Perspektiv”: 

• "Först kommer käket, därefter moralen". 

• “Temperaturhöjningarna kan slå ut livsmedelsproduktionen i ett bälte om
några hundra mil på ömse sidor om ekvatorn.” 

• "Risken är överhängande att livsmedelsbrist framkallar ett läge där
odlingsbar mark och vatten kommer att få minst samma strategiska
betydelse som oljan haft de senaste hundra åren och leda till nya
konflikter.” 

• "Det är högst angeläget att hejda utsläppen av växthusgaser, men också att
fundera över hur vi bäst tillgodoser vår och andras säkerhet i en värld som
tyvärr kan misslyckas med att nå klimatmålen."



Medicinska riksstämman Torsdag 4 december 2014 (LfM) 

Globalt perspektiv på klimat och hälsa
• 13:30-15:00 Symposium Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra? 

Prof Anthony Costello , International Child Health, Director of the 
Institute for Global Health, University College, London, Prof Gunilla
Svensson, Meteorologiska institutionen och Bolincentret för
klimatforskning, Stockholms Universitet, med flera. 

• 15:15-16:15 Gästföreläsning Klimatförändringar underminerar
arbetshälsa och samhällsekonomi – var går gränsen för ett
livsbejakande klimat? Prof Tord Kjellström, Health and Environment 
International Trust, Mapua, Nya Zeeland.

• http://www.climatechip.org/

http://www.climatechip.org/


Riksstämman 2015: Morgondagens kost, klimat och hälsa

• ÖVERGRIPANDE PROGRAMBESKRIVNING: Morgondagens kost, klimat och hälsa? 
Vilken kost är optimal för vår hälsa och blir då motsvarande matproduktion bra 
för klimatet? Etiska och praktiska synpunkter. Individens valfrihet kontra 
kollektivets väl. Hur gör vi då?

• BAKGRUND/BEHOVSBESKRIVNING: I ett nationellt och globalt perspektiv sker 
det en stadig ökning av förekomst av övervikt och fetma. Det är i sin tur relaterat 
till en översjuklighet i typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och vissa cancersjukdomar. 
Samtidigt talar en ackumulerad mängd data för att kostens sammansättning 
spelar en viktig roll för den framtida hälsan. Förändringen av den planetära miljön 
pga växtgasutsläpp är också ett stort hälsohot. Konsumtion av rött kött är en av 
de viktigaste källorna till produktion av växthusgaser ur ett individperspektiv. Hög 
köttkonsumtion har också kopplats till ökad risk för vissa sjukdomar. 
Forskningsfältet har dock varit svåröverskådligt och det är angeläget att 
uppdatera läkarkåren i dessa brännande aktuella frågor.

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=553:riksstaemman-2015-morgondagens-kost-klimat-och-haelsa&catid=38:pa-gang&Itemid=13






Några förslag till "Climate Engineering" (CE)

I huvudsak finns två idéer. Den ena syftar till att minska den inkommande
solstrålningen medan den andra eftersträvar att minska mängden
växthusgaser. Några exempel på detta är att

• påverka solstrålningen direkt med speglar i rymden eller öka markytans
albedo
• öka molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning
• tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket reducerar temperaturen och
påminner om effekten av kraftiga vulkanutbrott. En liknande effekt skulle
kunna uppnås med reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, 
barium).
• göda havet för att en ökad mängd växtplankton ska förbruka koldioxid.
• att reducera växthusgaserna i atmosfären genom att fånga in dessa



Förväntade problem med GE/CE eftersom påverkan skulle bli
global och klimatsystemet är komplext. 
Några exempel:

• Förändrat temperatur och nederbördsmönster gynnar vissa och
missgynnar andra länder.
• Vissa metoder kan påverka ozonskiktet.
• Om vi använder CE i stället för att reducera utsläppen av CO2 
kommer haven att fortsätta försuras liksom nederbörden över land.
• Om solens strålning reflekteras bort blir det mindre solenergi till 
växter och solpaneler.
• Vi blir beroende av den teknik/metod som tillämpas. Den måste
underhållas under många sekel.
• Det krävs internationellt samarbete och kontroll. Detta leder
sannolikt till intressekonflikter.



BILEN, BIFFEN, BOSTADEN OCH BÖRSEN
Vad kan man göra själv som privatperson:

• Kör mindre bil, åk kollektivt, samåk, cykla, gå

• Flyg mindre privat och på jobbet, telefon- och videokonferenser

• Ät klimatsmart, mindre kött, mera grönt, släng mindre

• Spar energi: el, värme och vatten

• Ersätt fossil energi med förnybart

• Ta ut pengarna från fossilenergibolag och –fonder

• Investera i stället i förnybar energi och hållbar teknik

• Engagera dig, ställ krav på politiker - LfM, www.lakareformiljon.se

• Koldioxidbanta: www.klimatkontot.se

http://www.lakareformiljon.se/
http://www.klimatkontot.se/


Klimatkompensering

• https://www.fritidsresor.se/d7b03575-6f70-4c23-9570-
76317db4229c.fodoc

• Flygresa till Cypern 1 ton, till Gran Canaria 2 ton och till Phuket 4 ton 
per person

• Klimatkompensation av 1 ton c:a 100-300 kronor

• Tricorona, Naturskyddsföreningen, Atmosfair, Climatecare, Greenseat, 
Carbonneutral, Myclimate, Utsläppsrätter, Gold standard projects

• Trädplantering, bevarande av skog, aktioner (Vi-Skogen, Rädda 
Regnskog, Klimatbalans, WWF, SNF Rädda Skog, Greenpeace)

https://www.fritidsresor.se/d7b03575-6f70-4c23-9570-76317db4229c.fodoc


Uppsalakändisar
Pär Holmgren

• Författare, meteorolog och klimatexpert. Pär Holmgren jobbar på heltid med 
klimatfrågan – inte minst för barnens och de framtida barnbarnens skull. – Ju längre vi 
väntar, desto mer radikala förändringar kommer vi att behöva göra. 

• Om man vill vara pessimistisk så har vi antagligen redan släppt ut för mycket
växthusgaser för att undvika stora katastrofer i framtiden, men samtidigt går det alltid att
göra mycket för att undvika att riskerna för framtida katastroferna ska bli ännu större.

• Problemet är att det går för långsamt.

Staffan Lindberg

• Musiker, författare

• http://www.koldioxidbantaren.se/

• Staffan Lindbergs Klimatshow

• www.youtube.com/watch?v=8Jojrj3AKaw

http://www.koldioxidbantaren.se/
http://www.koldioxidbantaren.se/
http://www.koldioxidbantaren.se/
http://www.koldioxidbantaren.se/
http://www.youtube.com/watch?v=8Jojrj3AKaw


Citizens´Climate Lobby

CCL – Political will for a livable world
• https://citizensclimatelobby.org/

Klimatsvaret – CCL Sverige
• http://klimatsvaret.se/

Stigande koldioxidavgift med full utdelning (”Carbon Fee and Dividend”)
• Vi förespråkar en ny typ av skatteväxling, där en stadigt stigande koldioxidavgift kompenseras 

genom att hela intäkten omedelbart delas ut till allmänheten, i lika stora delar till varje vuxen 
medborgare.

• Vårt förslag har många fördelar. Det är kostnadseffektivt, lätt att genomföra och opolitiskt - det 
borde kunna accepteras av alla partier som vill bidra till att lösa vår tids största problem.

• http://blogs.worldbank.org/climatechange/british-columbia-s-carbon-tax-shift-environmental-
and-economic-success

https://citizensclimatelobby.org/
http://klimatsvaret.se/
http://klimatsvaret.se/f%C3%B6rslag.html




James Hansen 

James Hansen et al.,2013: Assessing “Dangerous Climate Change”: Required 
Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future 
Generations and Nature. PLoS ONE 8(12): e81648. 
doi:10.1371/journal.pone.0081648

Published: December 3, 2013

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081648

• Hansen, J., M. Sato. P. Hearty, R. Ruedy, et al., 2015: Ice Melt, Sea Level Rise 
and Superstorms: Evidence from Paleoclimate Data, Climate Modeling, and 
Modern Observations that 2 C Global Warming is Highly Dangerous. 
Published in Atmos. Chem. & Phys. Discussions (July 23) and under review 
for the journal Atmos. Chem. & Phys.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081648
http://www.columbia.edu/~jeh1/2015/20150704_IceMelt.pdf


Citat
“Humanity is not a bunch of lemmings marching unstoppably toward a 

cliff. There is such a thing as free will….

People please wake up! For the sake of young people, future 
generations, and other life on our planet, don’t settle for what some 
“experts” say is the best we can do.”

Dr James Hansen, Columbia University



Johan Rockström

Sommar i P1

• Http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

• ”Samtidigt matas vi dag ut och dag in med den ena krisen efter den 
andra…” ”Här förväntas vi lyssna, förstå, agera. Men när det gäller oss 
och miljön, världen och planeten, då får man inte bli för negativ utan 
då ska det vara en puttinuttig berättelse om att allt nog är ganska okej 
ändå. Vi uppmanas att tona ner riskerna och fokusera på 
möjligheterna. Och jag är, om jag ska vara helt ärlig, trött på det.”

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071


Paris Climate Summit
• What is happening in Paris this December?

• The governments of more than 190 nations will gather in Paris to 
discuss a possible new global agreement on climate change, aimed at 
reducing global greenhouse gas emissions and thus avoiding the 
threat of dangerous climate change.

• Why is this important?

• Scientists have warned that if greenhouse gas emissions continue to 
rise, we will pass the threshold beyond which global warming 
becomes catastrophic and irreversible. That threshold is estimated as 
a temperature rise of 2C above pre-industrial levels, and on current 
emissions trajectories we are heading for a rise of about 5C.

http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/21/record-co2-emissions-committing-world-to-dangerous-climate-change


COP21 – Paris Climate Change Conference

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/02/everything-
you-need-to-know-about-the-paris-climate-summit-and-un-talks

United Nations Climate Change Conference COP21

30 November – 11 December 2015 in Paris, France

The Conference aims to achieve a legally binding and universal 
agreement on climate, with the objective of keeping global warming 
below 2°C.

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/02/everything-you-need-to-know-about-the-paris-climate-summit-and-un-talks


Lars Almström, Klimatsvaret

• "Jag är rädd att klimatförändringen är farligare än de flesta har förstått, 
men jag är övertygad om att det är lättare att stoppa koldioxidutsläppen än 
vad de flesta tror."

• James Hansen, som är en av världens absolut främsta klimatforskare, 
hävdar att om vi inte stoppar uppvärmningen vid EN grad så riskerar vi flera 
meters havshöjning inom 40-50 år. (Han menar ju att isavsmältningen inte 
är linjär, som de flesta klimatmodeller räknar med, utan exponentiell med 
en trolig fördubblingshastighet på 10 år.) Och Försiktighetsprincipen säger 
att vi måste lyssna på Hansen...

• Samtidigt KAN utsläppen inte fortsätta om vi gör dem dyrare och dyrare, 
och det är fullt möjligt om vi delar ut hela intäkten i lika delar.


