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Vetenskaplig fördjupning om Lovejoy (2014)
Av Pehr Björnbom 2014-04-24

Enligt den elementära teorin (Gregory and Forster, 2008) uttrycker man netto värmetillförsel
N W/m2 till jordsystemet med följande ekvation som stöds av de avancerade klimatmodellernas 

simuleringar, vilka visar att sambandet är approximativt korrekt:

N (t)=F (t )−αΔT (t )                (1)

där F (t) är strålningseffekt (forcing), α är klimatåterkopplingsparametern och ΔT (t ) är 
temperaturändring. Man antar vanligen att det i slutet av 1800-talet, oftast 1880, var ett 
förindustriellt klimattillstånd i balans där strålningseffekten var lika med noll. Därefter har 
atmosfärens sammansättning ändrats på grund av människan med ökade växthusgaser och aerosoler
som gjort att strålningseffekten har gradvis ökat. Detta har lett till temperaturökningen ΔT (t)
sedan dess. Sedan 1880 har strålningseffekten F (t) ökat från noll till mellan 1 och 3 W/m2 
(osäkerheten är stor) på grund av människans aktiviteter medan temperaturökningen är omkring 1 
K.

Om man tänker sig att klimatsystemet är i balans och att vi plötsligt fördubblar koldioxidhalten 
så skulle vi till att börja med enligt ekvation (1) få N (0)=F 2×CO2−α⋅0 där F 2×CO2=3,7 W/m2
är den ökade strålningseffekten av fördubblad koldioxidhalt. Eftersom vi inte ändrar 
koldioxidhalten efter denna plötsliga förändring så är den tänkta ökade strålningseffekten från 
koldioxiden därefter konstant. Från början värms alltså jorden av 3,7 W/m2 men temperaturen 
börjar då öka så att N (t) minskar enligt ekvation (1). Efter att temperaturen ökat tillräckligt lång 
tid har N (t) gått mot noll så att ingen mer uppvärmning sker. Vi har då enligt ekvation (1) att

0=F 2×CO2−αΔT 2×CO2 . Detta ger

ΔT 2×CO2=
F 2×CO2

α …...(2)

där ΔT 2×CO2 är temperaturökningen vid fördubbling av koldioxidhalten mellan två balanserade 
klimattillstånd, dvs. jämviktsklimatkänsligheten.

Den tid det tar för jordsystemet att återgå till en ny balans kallas relaxationstid. Från simuleringar 
med de avancerade klimatmodellerna anser man att relaxationstiden består av två delar. Den första 
relaxationstiden enligt modellerna, säg 10 till 30 år, innebär att atmosfären och havets omblandade 
ytskikt ökar sin temperatur med större delen av jämviktsklimatkänsligheten, från 70 till 90 % av 
denna (Gregory and Forster, 2008). Den resterande delen av uppvärmningen innebär att djuphavet 
skall värmas upp och relaxationstiden för detta är hundratals upp mot tusen år. 

När vi plötsligt fördubblar koldioxidhalten så ändrar vi strålningseffekten vid tiden noll medan 
temperaturändringen fortsätter långt därefter. Detta beror på den tröghet i systemet som 
uppvärmningen av främst havet leder till. Om man med klimatmodellerna i stället studerar det mer 
realistiska fallet att växthusgaserna och strålningseffekten ökar gradvis så kommer denna tröghet i 
stället att uttrycka sig i att temperaturen ökar gradvis, motsvarande strålningseffektens ökning, men 
med en eftersläpning som hänger samman med den kortare relaxationstiden på 10 till 30 år. 

Men, och detta är centralt när vi diskuterar Lovejoys artikel, allt detta gäller samtidigt med ekvation
(1). Detta bekräftas av de avancerade klimatmodellernas simuleringar. Denna eftersläpning mellan 
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temperatur och strålningseffekt, dvs. att ΔT (t+teftersläp) kan sägas motsvara F (t) , ändrar inte 
det faktum att ekvation (1) gäller.

Lovejoy har i sin artikel använt en princip att bestämma klimatkänsligheter genom att plotta
ΔT (t+teftersläp) mot F (t) (i praktiken använder han strålningseffekten av enbart koldioxid,
F CO2(t ) , men menar att denna är proportionell mot den totala strålningseffekten). Han 

bestämmer lutningen med linjär regression och får därur en klimatkänslighet. Lovejoy påstår att 
detta skulle vara nytt och han har rätt i fallet när han plottar  med eftersläpning. Men det finns inget 
teoretiskt stöd för att beräkna klimatkänslighet på detta sätt och Lovejoys motivering i artikeln är 
uppenbart nonsens.

För fallet att plotta ΔT (t ) mot F (t) och bestämma lutnngen är metoden däremot alls inte ny 
som Lovejoy tror. Den har tidigare använts av Gregory och Forster (2008) och enligt dem är 
metoden beskriven i litteraturen redan 1997. Metoden bygger på att de avancerade 
klimatmodellerna visar att när strålningseffekten ökar gradvis så utbildar sig så småningom ett 
tillstånd där uppvärmningen av jordsystemet N (t) blir approximativt proportionell mot 
temperaturändringen:

N (t)=κΔT (t )     (3)

Detta ger 

N (t)=κΔT (t )=F (t)−αΔT (t)
F (t )=(κ+α)ΔT (t )=ρΔT (t)

Vi får

ΔT (t )=
F (t )
ρ      (4)

Faktorn ρ kallas av Gregory och Forster för ”klimatresistansen”. När koldioxidhalten gradvis har 
stigit till fördubblat värde så får vi

(ΔT 2×CO2)tr=
F 2×CO2

ρ       (5)

Detta kallas för den transienta klimatkänsligheten och den kan alltså enligt den elementära 
teorin bestämmas från observationer genom att plotta ΔT (t ) mot F (t) och bestämma 
lutningen, och därmed ρ , genom linjär regression. Lovejoy förefaller inte känna till denna teori 
(han påstår att hans metod är ny) och någon eftersläpning mellan temperatur och strålningseffekt 
skall uppenbarligen inte användas som Lovejoy tror.

När man bestämt ”klimatresistansen” ρ och den transienta klimatkänsligheten kan man gå vidare 
och bestämma κ enligt ekvation (3). Detta är möjligt från bestämning av de värmemängder som 
ackumuleras i jordsystemet. Den största posten där är den värmemängd som värmer upp haven. 

När man väl på detta sätt har bestämt κ så får man ett värde på α=ρ−κ . Från värdet på α
kan man sedan beräkna jämviktsklimatkänsligheten med hjälp av ekvation (2).
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