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IPCC har i stillhet redusert sin prognose for de nærmeste år
I september 2013 ble del I av den 5. klimarapport til Klimapanelet (IPCC) offentliggjort
(Kortnytt nr 35 og 36). Dvs. det var kun et sammendrag for beslutningstakere som ble
publisert. I forrige utkast (Second order draft 5.10.2012, s 11–4) til den fullstendige
rapporten står det at framskrevet oppvarming i den nærmeste framtid (2016–2035) i
forhold til perioden 1986–2005 er 0,13–0,33 °C per tiår. I det endelige utkast (Final draft
7.6.2013, s11–52), er dette redusert til 0,10-0,23 °C per tiår.
I selve teksten 1 skriver IPCC: ”Alt i alt, hvis det ikke kommer store vulkanutbrudd som
vil frembringe betydelig, men kortvarig avkjøling – og dersom det ikke skjer betydelig,
langvaring endring i solinnstrålingen, er det sannsynlig (>66% sannsynlighet) at GMST
(global gjennomsnittstemperatur) anomali for perioden 2016–2035, relativt 1986–2005,
vil være 0,3-0,7 °C (ekspert vurdering, til én gjeldende desimal)”. Dette er en endring
over 30 år. Med samme framskrivning vil GST i år 2100 ha steget 0,9-2,1 °C. Min
vurdering er at siden solinnstrålingen nå ventes å bli redusert i dette århundre, vil den
nedre verdi være mest sannsynlig. Vi er under 2 gradersmålet!
Denne nedskaleringen er en betydelig innrømmelse fra IPCCs side. Istedenfor å
presentere en gjennomsnittsverdi av modellene (se Kortnytt 31 og 44), har de nå
tilsynelatende akseptert at modellene gir for høye verdier. Den nedskalerte verdien er
gjemt inne i rapporten og er ikke lett tilgjengelig for presse eller politikere.

Figuren viser de forskjellige framskrivninger (Projections) brukt av IPCC (rødt),
sammenlignet med observasjoner (grønt). Alle viser modellert temperaturstigning per tiår.
Den mest ekstreme stammer fra J. Hansen (se Klimarealistenes hefte 2, figur 12) med 0.5
°C per tiår, dvs. 2 grader stigning fra 1988-2028. I figuren er også lagt inn GST økning
siden 1850, som er beregnet til 0,05 °C/tiår, samt den manglende oppvarming etter 1998.
Figuren er hentet fra WUWT 2
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