Fundamentale feil i modeller
kan endringer vi har observert de senere år stamme fra
påvirkning hundrevis eller
tusenvis av år tilbake.
Temperaturen
i de Øverste
hundre
meterne har

gen blir dominerende. Og
det er her at den beskiedne
effekten fra økt CO, ikke blir
av, men
kompensert av
endringene i
vanndamp.

forsterket
I lPCC-rapporten fra 2013
konstateres at en utflating av
global middeltemperatur en varmepause - har funnet
sted de siste 15 år. Motstrebende aner$enner Krrut H.
Alfsen og Hans Martin SeiP
varmepausen i Klassekampen 22.1uni, men forsøker å
redusere dens betydning
som klimaindikator ved å
vise til andre forhold.

Alfsen og Seip innrØmmer at
noen av klimamodellenes
tilbakekoplinger fortsatt er
ganske usikre. De peker På
en helt avgjørende svakhet,
fordi bare en liten Økning i
en tilbakekopling kan gi en

betydelig forsterkning som
igjen har meget stor virktrTtrg på resultatet. En
endring på to prosent i slryer,
som dekker cirka 65 Prosent
av kloden, gir stØrre bidrag
enn dobling av CO2. Et
stigende antall forskere har
nå resultater som tyder På at
CO, som temperaturdriver er
vesentlig svakere enn
Klimapanelet hevder.
Når drivhusgassene
absorberer infrarØd stråling
så overføres en del av denne
til varme i lufta som stiger
opp. Den første kilometeren
er det denne konveksjonen
som dominerer - med en
mye mer effektiv varmetransport enn stråling. Det er
førsthøyere oPP at strålin-

Forsterkningseffekten fra
øktvanndampmengde som
IPCC og Alfsen
og Seip
påberoper Seg,
stemmer ikke.

I de betydningsfulle
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øke,målt
mindre

årene 20002010. At den

observerte
varmepausen
slryldes at

deler av
atmosfæren er
det etter 1982,
da CO2-mengden begynte å

utflating i

vaffiren har

gått i havet i
stedet for i
atmosfæren
er omstridt og det er for stor

Klassekarnpen 22. iuni

,

vanndamp. Når ulike forhold
tas med leder det til mer

stråling til verdensrommet
- ikke mindre som Alfsen og
Seip hevder.

Oppvarming av havet er
ikke omdiskutert. Harmivået
stiger i snitt 1,9 millimeter
per år ved oppvarmingen
som startet etter slutten av

den Lille istid i 1850, lenge'
før CO, lcegynte å øke
nevneverdig. Dagens
endringer følger et mØnster

med øl<t stigning i de Påviste
varmere periodår (for
eksempel 1l92}40-årene) og
reduksjon i de kaldere
perioder. Enkelte deler av
dphavet viser oppvarming,
andre deler avkjøling. Men
for store deler av dSPhavet
mangler vi data. Og med
dphavets enorme masse

usikkerhet til at vi i dag kan
konkludere med dette.
Uansett viser det store og
stigende arnriket mellom den
observerte utflatingen av
atmosfæretemperaturen og
Ktimapanelets temPeraturprognoser at noe er fundamentalt galt med KlimaPanelets modeller og det er
hittil ikke etablert noen
robust sammenheng mellom
utflatingen og havtempera-
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