Klimatfysik
Om det inte överensstämmer med experiment är det fel. I detta enkla faktum ligger nyckeln till
vetenskapen. Det spelar ingen roll hur elegant vår gissning är; det spelar ingen roll hur smart
du som gissade är, eller hur berömd du är……Om det inte överensstämmer med experiment,
är det fel. Det finns inget att tillägga. [Richard Feynman]
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Förord
Solen är den källa som förser Jorden med nästan all energi som krävs för den dynamik som
äger rum i atmosfären och oceanerna och därmed möjliggör liv på Jorden. När det gäller det
observerade klimatet på Jorden, finns det divergerande uppfattningar om solens betydelse. I
IPCC:s arbetsgrupp I nedtonar man betydelsen av solen genom att enbart beakta ’total solar
irradience, TSI’ och bortse från sekundära effekter. IPCC WG I anger att ’radiative forcing’
på klimatet från solaktivitet under perioden 1750 till 2011 till 0,05 W/m2 vilket de påpekar är
försumbart jämfört med variationer i antropogen påverkan på växthusgaser som anges till 2,3
W/m2. [Ref. 1] Vi kommer, i denna text, att använda oss av begreppet ’forcing’ för att
beskriva i vilken grad olika mekanismer skulle kunna påverka Jordens klimat. På svenska
skulle det kunna översättas till kraft, styrka eller drivning. Vi kommer att ange ’forcing’ med
dimensionen [W/m2]. det vill säga egentligen effekttäthet och vi kommer att använda
benämningen ’drivning’ i fortsättningen.
De följande kapitlen är skrivna var för sig och vid olika tillfällen. Innehållet i de olika kapitlen
kan därför delvis överlappa och beteckningar är inte helt uniforma. Avsikten är att belysa
fysikaliska principer som är relevanta för klimatfrågan, och samla referenser för fördjupning
av fysiken. Samma fysikaliska frågeställning kan komma att belysas från vitt skilda
utgångspunkter. Ambitionen är att ha korta avsnitt med karaktär av minnesanteckningar, men
med referenser för möjlig fördjupning.
[1] G Myhre, D Shindell, F M Bréonetal. ‘Anthropogenic and natural radiative forcing,’inCli- mate Change
2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, T Stocker, D Qin, GK Plattner et al., (eds). Cambridge University
Press, 2013.

1 Gravitationseffekten
Alla kroppar avger elektromagnetisk strålning. Strålningens karaktär avgörs av kroppens
temperatur. Ju varmare kroppen är desto mer energi strålas ut från kroppen, och även
strålningens frekvens och våglängd varierar med temperaturen. Jordens ingående
strålningsenergi kommer från solen, och den utstrålade energin beror på Jordens temperatur.
Om den instrålade energin är större än den utstrålade kommer Jorden att värmas upp, och
analogt, kylas av om den instrålade energin är lägre än den utstrålade. I ett jämviktsläge måste
alltså den instrålade och den utstrålade energin att vara i balans.
Den instrålande energin från Solen ges av solkonstanten S=1 370 Watt per kvadratmeter strax
utanför Jordens atmosfär. Den utstrålade energin är proportionell mot fjärde potensen av den
absoluta temperaturen, T, i Kelvin, enligt Stefan Boltzmanns lag. Vid jämvikt måste den
utstrålade energin vara lika med den instrålade energin från Solen:
Ekv 1:1
𝑆 = 𝑘𝑇 !
-8
där k är Plancks konstant 5,67*10 Watt per kvadratmeter. Man räknar med att bara 70 % av
inkommande solstrålning penetrerar atmosfären eller reflekteras på jordytan, d.v.s.
Ekv 1:2
0,7𝑆 = 𝑘𝑇 !
och vi får då T=361 K eller 88 °C. Om vi går vidare mot en mer realistisk modell kan vi ta
hänsyn till att solinstrålningen totalt träffar en yta som motsvarar jordens tvärsnittsyta, men
utstrålningen sker i alla riktningar från jordklotet. På så sätt får vi in en faktor fyra i
balansekvationen (kvoten mellan sfärens yta och cirkelns yta):
Ekv 1:3
0,7𝑆 = 4𝑘𝑇 !
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viket ger T = 255 K, eller -18 °C. Detta är den temperatur vid vilken jorden skulle vara i
balans med den inkommande solstrålningen om jorden inte hade haft någon atmosfär (vi har
dock räknat med reflexion från moln trots att vi ännu inte tagit hänsyn till atmosfärseffekter i
övrigt). Vi vet att, i verkligheten är medeltemperaturen vid jordytan ungefär 15 °C, en
skillnad på 33 grader.

Figur1:1 Temperaturfördelning i atmosfären
Denna skillnad kan förklaras av gravitationens inverkan på luftmolekylerna. Det är framför
allt atmosfärens nedersta del, Troposfären, som påverkar jordens klimat. Detta är det
höjdområde där tätheten är så pass stor att energin kan transporteras i höjd- och horisontalled.
I skiktet allra närmast Jorden kommer temperaturerna på jordytan och i luften att utjämnas.
Den därigenom uppvärmda luften kommer att transporteras till högre höjder genom
konvektion, ända upp till Tropopausen, och vi får luftrörelser både uppåt och nedåt. En av
anledningarna till att trafikflygplan föredrar att flyga på en höjd nära Tropopausen är just att
turbulensen är mycket lägre där än på lägre höjder. I jordens gravitationsfält har
luftmolekylerna en potentiell energi i proportion till den enskilda molekylens höjd över
jordytan. Luftmolekylen har även en kinetisk energi motsvarande luftpaketets temperatur.
Energin är, enligt termodynamikens första huvudsats, oförstörbar. Det innebär att en
luftmolekyl som, under gravitationens inverkan, rör sig nedåt mot jordytan minskar sin
potentiella energi (och vice versa), och detta måste då kompenseras genom att dess kinetiska
energi ökar, det vill säga temperaturen ökar ju längre ner vi kommer mot jordytan.
𝑚𝑔ℎ +

!" !
#

= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

Ekv 1:4

(Lägesenergi) + (rörelseenergi) = konstant
Där m=massan, g=gravitationen, h=höjden, v=hastigheten. Temperaturen kan beskrivas som
den kinetiska energin hos en ideal gas, det vill säga rörelsen hos molekylerna i ämnet.
𝑚𝑣 #
Ekv 1:5
𝑇 = 𝑘$
2
Ekvation 1:4 med temperaturen T insatt:
𝑇
𝑚𝑔ℎ + = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
Ekv 1:6
𝑘$
𝑇 = 𝑘$ (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 − 𝑚𝑔ℎ)
𝑇 = 𝑇%&' − 𝑘# ℎ
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Ekv 1:7
Ekv 1:8

𝑑𝑇
= −𝑘#
𝑑ℎ

Ekv 1:9

Där k2 = k1mgh på engelska brukar benämnas ’lapse rate’ som beskriver hur snabbt
temperaturen ändras med höjden.
Vi har alltså ett linjärt temperaturberoende med höjden, h, enligt Ekv 1:9. (jfr Fig 1:1,
temperaturen i Troposfären) Denna teori utvecklades under 1870-talet av den Österrikiske
kemisten Johann Josef Loschmidt som fann att temperaturen borde minska med cirka 10
grader per km. Idag räknar man med att i torr luft förändras temperaturen med cirka
9,8 °C/km. En matematisk härledning av detta finns i [Not 1:1]. För fuktig luft brukar man
använda ett värde på 6,5 °C/km. På 5 km höjdskillnad skulle man alltså få en
temperaturskillnad på 33 °C som förklarar den observerade medeltemperaturen vid jordytan.
Jämviktsytan där utstrålningen från jorden är lika stor som instrålningen från Solen skulle
alltså ligga på cirka 5 km höjd över jordytan (se Fig 1:1). I grunden kan alltså det faktum att
vi, på jordytan, har en, för mänskligheten, lämplig medeltemperatur förklaras som en ren
gravitationseffekt. I förklaringen har vi förstås gjort ett antal antaganden och förenklingar,
bland annat: 1) Jorden betraktas som en svart kropp, 2) Modellen är endimensionell 3)
Modellen är statisk. Vi har alltså utgående från grundläggande fysik: 1) Stefan
Boltzmanns strålningslag, 2) termodynamikens första huvudsats och 3) klassiska
fysikens uttryck för en partikels lägesenergi och rörelseenergi funnit en modell för
jordens temperatur som ger mycket god överensstämmelse med observationer. Om
instrålningen skulle ändras, och balansen mellan instrålad, och utstrålad energi skulle rubbas,
kommer stratosfären att uppvärmas eller avkylas, och kurvan i Figur 1:1 parallell-förskjuts
tills en ny balans uppnås. I följande avsnitt ska vi undersöka hur detta ’basala’ klimat kommer
att modifieras genom olika processer. I kapitel 51 visar vi hur även lufttäthetens
höjdfördelning kan härledas ur basala fysikaliska lagar.

Referenser och noter
[1:1] Härledning av storleken på adiabatisk ’lapse rate’ [Wikipedia]
Vi antar en enkel atmosfärsmodell, torr eller fuktig, med en statisk kolumn i jämvikt
Termodynamiskt definieras en adiabatisk process
𝑉𝑑𝑃
𝑃𝑑𝑉 = −
𝛾
Termodynamikens första huvudsats kan uttryckas
𝑉𝑑𝑃
𝑚𝑐! 𝑑𝑇 −
=0
𝛾
Med ∝= 𝑉 ⁄𝑚 och 𝛾 = 𝑐" ⁄𝑐! kan vi visa att
𝑐" 𝑑𝑇−∝ 𝑑𝑃 = 0
Där cp är specifika värmen vid konstant tryck och ∝ är specifika volymen. Om vi antar en atmosfär i hydrostatisk jämvikt
𝑑𝑃 = −𝜌𝑔𝑑𝑧
Där g är gravitationen och 𝜌 är specifika tätheten. Om vi kombinerar dessa två ekvationer för att eliminera trycket får vi för den torra
adiabatiska ’lapse rate’
𝑑𝑇 𝑔
Γ# = −
= = 9,8 °𝐶/𝑘𝑚
𝑑𝑧 𝑐"

2 Milankovic-cyklerna
I härledningen av ”lapse rate” använde vi oss av en solkonstant S = 1360 W/m2. I Fysikalisk
mening är emellertid inte solkonstanten en konstant. Solkonstanten inkluderar all solstrålning,
inte bara synligt ljus, och uppmäts till 1361 W/m2 vid solminimum (då solen har minst antal
solfläckar under den elvaåriga solfläckscykeln) och ungefär 0,1% högre (1362) vid
solmaximum. Under de senaste 400 åren har solkonstanten varierat mindre än 0,2%. Om
solkonstanten varierar lite betyder det emellertid inte att den solstrålning som når Jorden är
nästan konstant. Den strålning som når Jordens atmosfär varierar ungefär 6,9% under ett år
beroende på Jordens varierande avstånd från Solen, därav vårt värde på 1360 W/m2 i
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medeltal. Solkonstanten varierar alltså ganska lite över tiden och kan därför inte ensam
förklara klimatets variationer över tiden. Vi ska undersöka några fenomen som har föreslagits
som delförklaringar till klimatets variation: Milankovic-cyklerna, solaktiviteten och
molnförekomsten.
Milanković-cyklerna är långsamma variationer av instrålningen av solljus till jordytan,
orsakade av regelbundna förändringar av jordens banrörelse kring solen och av riktningen på
jordens rotationsaxel. De inverkar på jordens klimat och anses vara upphovet till de senaste
årmiljonernas skiftningar mellan istider och mellanliggande varmare interglacialer.
Solinstrålningens cykliska variationer har fått sitt namn efter den serbiske ingenjören,
astrofysikern och matematikern Milutin Milanković (1879–1958), som bedrev mycket
forskning på området, även om de ursprungligen påvisades och studerades av forskare
verksamma längre tillbaka i tiden.

Figur 2:1 Milankovic-cykler [2:1]
Figur 2:2 visar hur konstruktiv eller destruktiv samverkan mellan de olika ingående
Milankowich-cyklerna kan orsaka ett mycket varierande infall av solenergi mot Jorden, så
kallad ”solar forcing”.
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Figur 2:2 Solar forcing med och utan excentricitet i Jordens bana [2:1]

Referenser och noter
[2:1] https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles

3 Molnbildning
Molnens roll är viktig därför att vid varje given tidpunkt är cirka 70% av Jorden täckt av
moln. Deras roll är svårförstådd eftersom de utövar motsatta krafter: En del sorters moln
hjälper till att kyla av Jorden och andra hjälper till att värma upp den. Vilken effekt kommer
att vinna då vårt klimat fortsätter att förändras? Så här långt är ingen säker. Höga cirrusmoln
värmer på genom att de återstrålar en del av den infraröda strålningen från jordytan, låga moln
svalkar av genom att de skuggar. Å andra sidan kan iskristaller högt upp i atmosfären
reflektera solljus, samtidigt som låga moln gör att kalla vinternätter blir varmare än vad de
annars vore. Vidare sker det stora energiomvandlingar vid förångning av vatten och då ångan
kondenseras till vattendroppar i moln. Moln transporterar också värme/energi rent rumsligt
både i höjdled och i sidled. Till detta komplexa system kommer så också den stora
osäkerheten kring aerosoler. För att det skall kunna bildas vattendroppar krävs det små
aerosolpartiklar. En del aerosoler genereras naturligt t.ex. genom sandstormar, genom skum
från havsvågorna eller genom kosmisk strålning (se nedan). Andra skickar vi människor upp i
luften via rök ur skorstenar, sot från eldar och annat. Aerosoler kan vara värmande eller
avsvalnande beroende på typen av aerosoler. Storleken och typen av aerosoler påverkar också
typen av moln. Szoeke et al (2012) [Ref 3:1] rapporterar om den uppmätta effekten av
Stratocumulusmoln på strålningsvärmningen vid jordytan, och jämför detta med motsvarande
CIMP-beräkningar. Mätningarna gjordes vid södra vändkretsen, 75° - 85° W under oktober –
november 2001 – 2008. Mätningarna gjordes både från satellit och fartyg med flera olika
metoder och gav molndata samt infallande kort- och långvågig strålningsintensitet under
dygnets alla timmar. Resultaten sammanfattas i Figur 3:1.

Figur 3:1 Dagliga medelvärden av strålningsdrivning som funktion av molnmängd och långvågig strålning

Skarorna av cirklar och kryss visar strålningsdrivningen som funktion av andelen moln (c) vid
mättillfället. Den övre positiva grenen är reduktionen av värmeutstrålning från jordytan
(Jorden uppvärms). Den nedre, negativa gruppen av kryss visar hur mycket solinstrålningen
reduceras (Jorden avkyls). Notera hur mycket större förlusten av solinstrålning är än den extra
värmestrålningen. Diagrammet visar kvantitativt hur mycket moln kyler i detta aningen
speciella fall, dvs nära södra vändkretsen i oktober-november 2001-07. Typisk förekomst
ligger i intervallet 0.7 – 0.9, så molnens nettokylning är ungefär 140 – 50 = 90 W/m2.
Författarna skriver i sammanfattningen att när det finns moln, så reducerar de solinstrålningen
med 160 W/m2 och ger ett extra tillskott av värmestrålning med 70 W/m2, dvs samma typiska
6

nettoresultat.
Denna ändrade strålningsdrivning: 90 W/m2 är mer än en storleksordning större än de 2,3
W/m2 som en fördubbling av CO2-halten anses orsaka enligt AGW-hypotesen (AGW –
Antropogenic Global Warming). Detta är alltså den kvantitativa bakgrunden till att bristfällig
förmåga att förutsäga molnigheten är förödande för möjligheten att göra prognoser eller ens
scenarier. Författarna också gjort en jämförelse med vilken ändring i strålningsdrivningen
molnen enligt ett 15-tal CMIP-modeller (CMIP – Coupled Model Intercomparison Projct,
Klimatmodeller använda av IPCC) skulle ge. Deras resultat, återigen i deras fall, är att
simuleringarna ger 40 W/m2 för liten avkylningen vid jordytan p g a molnen. De moln som
beräknats har ungefär den riktiga effekten, men simuleringen ger ungefär 50 % för lite
molnighet. Om dessa resultat är riktiga, och tål att generalisera, så visar de att oförmågan att
förutsäga molnbildningen f n blockerar möjligheten att göra klimatförutsägelser.

Referenser och noter
[3:1] Szoeke, S. P., et al,: ‘Observations of Stratocumulus Clouds’, J of Climate 25, 8542
(2012)
[3:2] https://klimatupplysningen.se/moln-klimatvetenskapens-joker/
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4 Växthuseffekten
Torr atmosfär består av 78 % kväve och 21 % syre. Den återstående procenten består av
spårämnen bland andra 0,9 % argon och 0,04 % koldioxid. I fuktig luft finns dessutom en till

Figur 4:1 Atmosfärens strålningsegenskaper [4:2]

varierande mängd vatten i fast-, flytande- eller gasform. Normalt kan vattenångan utgöra upp
50 gånger mängden koldioxid. Spårämnena anges ofta i ppm (parts per million) i stället för
procent. Mängden koldioxid är således cirka 400 ppm. Både vattenångan och koldioxiden
tillsammans med några andra gaser har egenskapen att de kan absorbera delar av den
infraröda strålning som jordytan sänder ut. Dessa kallas därför växthusgaser. Den helt
dominerande växthusgasen är vattenånga, både med avseende på effektivitet och förekomst.
Växthusgasernas förmåga att absorbera energi från den infraröda strålningen är selektiv på
samma sätt som ett glas kan komma i resonans och spricka då operasångerskan tar en vis ton,
men är helt opåverkad av andra toner. Vilka resonansfrekvenser/våglängder de olika
växthusgaserna har framgår av Figur 4:1. Växthusgasernas molekyler absorberar alltså den
uppåtgående infraröda strålningen inom sina respektive resonansband. Därefter återutsänder
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Figur 4:2 Konsekvenser av ökad mängd växthusgaser [Ref 4:1]

de energin men nu i alla riktningar, såväl nedåt som uppåt. Energin kommer därvid att
successivt spridas i hela höjdintervallet upp till jämviktsnivån på cirka 5 km höjd. Vertikala
värmetransporter kommer också att ske genom konvektion.
Antag nu att mängden växthusgaser ökar, med allt annat oförändrat. Hur skulle det påverka
medeltemperaturen på jordytan? Figur 4:2, vänstra diagrammet, visar förhållandena i jämvikt
före ökningen av växthusgaser. Diagrammet i mitten visar hur emissionshöjden höjs på grund
av den ökade mängden växthusgaser. Vi får nu en obalans i instrålad energi på grund av att
utstrålningsnivån ligger i ett kallare höjdintervall och utstrålad energi är mindre än
instrålningen med en uppvärmning som följd. Det högra diagrammet visar situationen då
strålningsjämvikt åter har etablerats. Det är denna uppvärmning som brukar betecknas
växthuseffekt.

Referenser och noter
[4:1] Richard S Lindzen, On Climate Sensitivity, Co2 Coalition: Climate Issues in Depth
Series, CO2 Coalition, 1621 North Kent Street, Suite 603 Arlington, Virginia 22209
www.co2coalition.org info@co2coalition.org 571-970-3180
[4:2] https://wryheat.wordpress.com/2011/02/23/carbon-dioxide-and-the-greenhouse-effect/

5 Återstrålning
Jorden, betraktad som en fast svartkropp utstrålar i ett kontinuerligt frekvens/våglängds-band
inom det infraröda våglängdsområdet. Den utstrålade energin är proportionell till jordytans
temperatur i fjärde potens enligt Stefan-Boltzmanns lag. Det bredbandiga kontinuerliga
spektrat förklaras av att molekylerna i solida kroppar har en kollektiv karaktäristik genom den
nära växelverkan som sker i den fasta kroppen. Atmosfären, i egenskap av en gas, uppvisar
däremot strålningsegenskaper som karakteriserar de enskilda ingående molekylernas
egenskaper eftersom molekylerna i en gas inte växelverkar på samma sätt som i en fast kropp.
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Den översta heldragna kurvan i Figur 5:1 visar svartkroppsstrålningen från en kropp vid
temperaturen -1 °C som får representera jordytan i detta resonemang.
Delar av den infraröda utstrålningen absorberas av de få koldioxidmolekyler (och
vattenmolekyler) som finns i atmosfären, eftersom de har flera resonansband inom det
aktuella våglängdsintervallet. Detta framgår av Figur 4:1 ovan. Av denna anledning benämns
koldioxiden ibland som ”växthusgas”. En gasmolekyl som exciteras till en högre energinivå
återgår alltid förr eller senare till sin grundnivå genom att emittera samma frekvens som den
tidigare har absorberat. I koldioxidens fall emitteras strålningen ”omedelbart” till

Figur 5:1 Radiansen i troposfären, Handbook of Optics [5:1]

omgivningen. Emissionen kommer nu att, i statistisk mening, stråla ut sin energi i alla
riktningar, hälften med en komponent uppåt och hälften med en komponent nedåt, där den
ursprungliga svartkroppsstrålningen från jordytan enbart var riktad uppåt. I det avseendet har
koldioxidmolekylen påverkat strålningen så att den delvis omriktas mot jordytan, så kallad
återstrålning. Under processen kommer naturligtvis den emitterade energin att kunna excitera
omgivande koldioxidmolekyler i en likadan process. När strålningen så småningom når så
högt i troposfären att tätheten av koldioxid är så låg att strålningen inte längre kan existera
några molekyler ovanför, kommer strålningen att gå förlorad till den omgivande rymden. På
samma sätt kommer, i gränsskiktet mot jorden, den nedåtgående strålningen att gå förlorad till
jordytan. I Figur 5:1 visar den andra heldragna kurvan intensitetsfördelningen hos den
utåtgående värmestrålningen. I detta fall är värdena beräknade för en kall och torr atmosfär
som nämnts (”Midlatitude winter model”). Vi noterar att denna utåtgående strålning nära nog
ansluter till svartkroppskurvan i intervallet 8 - 13 µm. Det dubbla absorptionsbandet vid 9 - 10
µm är ett undantag, och vi vet från Figur 4:1 att det beror på absorption av vattenånga (H2O)
och koldioxid (CO2). Figuren bekräftar alltså att i atmosfäriska fönstret 8 - 13 µm kan jorden
stråla ut nära nog som en svart kropp genom en torr och kall atmosfär. Det ser alltså inte ut så
här ovanför tropikerna. Om det blir mera vattenånga och/eller koldioxid, så reduceras denna
utstrålning. Detta är kärnan i den atmosfäriska växthuseffekten.
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Återstrålningen visas i den streckade kurvan. Den är beräknad instrålning från atmosfären
mot jordytan – dvs den omdiskuterade återstrålningen. Man ser direkt att återställningen har
ett våglängdsberoende som är motsatt utgående strålningen. Detta är i överensstämmelse med
en fundamental princip. Om atmosfären inte kan absorbera i 8 - 13 intervallet, då kan den inte
heller utsända strålning i detta intervall. Det motsatta gäller också, dvs i intervallet 14 - 17
µm, där atmosfären är starkt absorberande, där kan den stråla ut. En svart kropp har maximal
emittans därför att den absorberar all inkommande strålning.
Den beskrivna modellen med återstrålning från en kall troposfär till en varm jordyta har
kritiserats för att den skulle strida mot Termodynamikens andra huvudsats. Argumentet mot
detta är att termodynamikens andra huvudsats skulle innebära att nettostrålningen från den
varma kroppen till den kalla alltid måste vara större eller lika med noll. I vår modell skulle
inte den kalla atmosfären värma upp den varmare jordytan utan endast minska
nettostrålningen från den varma kroppen till den kalla. Värmestrålningen från jorden värmer
inte heller upp atmosfären.
En termodynamisk fundamentalist skulle också kunna oroas av att i 14 - 17 intervallet, där
strålar den kalla atmosfären mer mot jorden, än vad den varmare jordytan strålar ut genom
atmosfären. Återigen är det den totala effekttransporten som styrs av termodynamiken. I ett
enstaka våglängdsintervall bryts inte någon princip. Om vi istället betraktar ytorna under
respektive kurva (dvs integralerna), motsvarar de den totala strålningstransporten. Det syns
med ögonmått att den totala utstrålningen är större än den totala instrålningen.
Strängt taget är det inte nödvändigt att utstrålningen är större än instrålningen. I den totala
effekttransporten ingår också bidrag från ledning, konvektion och förångning/kondensation. I
tropikerna är detta av stor betydelse, samtidigt som utstrålningen är kraftigt reducerad – där
räcker det inte att räkna enbart med strålningen.
Grunden för att förstå strålningen genom atmosfären ges av Schwarzchild’s ekvation.
Förklaringen av denna ges till exempel på Jack Bellamys klimatsida [Ref. 5:3]. Även i
Wikipedia finns en utförlig förklaring [Ref. 5:4]. Notera att Schwarzchild’s ekvation
ifrågasätts starkt av Claes Johnsson (professor i tillämpad matematik vid KTH) som
ofysikalisk med hänvisning till termodynamikens grundsatser [Ref. 5:5].

Referenser och noter
[5:1] Handbook of Optics (OSA &McGrawHill, NY 1976)
[5:2] http://www.klimatupplysningen.se/2011/07/29/atmosfarens-aterstralning-3/
[5:3] http://barrettbellamyclimate.com/page47.htm
[5:4] https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild%27s_equation_for_radiative_transfer
[5:5] http://claesjohnson.blogspot.com/search/label/Schwarzschild?m=0

6 Strålningsflöden
Eftersom Jorden är en sfär, kommer den infallande solstrålningen att falla in mot atmosfären i
olika vinklar. Man får en snabbare uppvärmning vid vinkelrätt infall än vid snett infall. Vi får
därför en ojämn uppvärmning beroende på geografisk latitud. Detta kompenseras emellertid
genom luftens konvektion från ekvatoriella regioner till polära regioner enligt beskrivningen i
Figur 8.
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Figur 6:1 Illustration av strålningstäthetens latitudberoende [6:1, 6:3]
Detta innebär att det för ekvatoriella områden strömmar in mer solenergi än som strålas
tillbaka till rymden. För polära områden gäller motsatsen. Detta illustreras i Figur 6:2.

Figur 6:2 Energiflöde som funktion av latitud [6:1, 6:3]
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Förhållandet mellan instrålad energi och utstrålad energi ändras med årstider och tid på
dygnet. Strålningsfrågan har behandlats i detalj av den Tyske fysikern och astronomen Karl
Schwarzchild, som för övrigt också var den förste att demonstrera en exakt lösning på
Einsteins allmänna relativitetsteori. Schwarzschilds lösningar jämförs med mätningar i Figur
10 för tre olika latituder. Som vi ser, kan Schwarzschilds lösningar näppeligen skiljas från
observationerna, vilket gör att vi kan fästa stor tilltro till dem. För att få en uppfattning om
betydelsen av koldioxidens påverkan på strålningsbalansen, och därmed klimatet kan vi alltså
göra en beräkning. I Figur 6:2 visas resultaten för 1) nuvarande koldioxidhalt 2) en
fördubbling av koldioxidhalten och 3) ingen koldioxid alls i atmosfären. Vi återkommer till
Figur 13, men ägnar först några rader åt koldioxidens logaritmiska karakteristik som
växthusgas.

Figur 6:3 Observerade och beräknade värmestrålningsintensiteter [6:1, 6:3]
Redan Svante Arrhenius hade insikten att växthuseffekten är logaritmiskt beroende av
koldioxidens koncentration. Det logaritmiska beroendet, är okontroversiellt, och förklaras
normalt med detaljerna i molekylens absorptionsspektrum. Koldioxiden har ett stort antal
absorptionslinjer motsvarande de våglängder vid vilka den absorberar elektromagnetisk
strålning i det infraröda området. Efterhand som gasens koncentration ökar, mättas
absorptionsförmågan, det vill säga all den tillgängliga infraröda strålningen för en specifik
absorptionslinje har absorberats, det finns ingen mer strålning kvar att absorbera.
Absorptionslinjer är emellertid inte infinitesimalt smala, utan har en bredd, som normalt avtar
exponentiellt från centrumfrekvensen. Detta kan till exempel bero på Dopplerbreddning.
Detta innebär att, när centrumvåglängden har mättats kan absorptionen fortsätta i
linjernas ”vingar” och ”the forcing” kan öka logaritmiskt då koncentrationen ökar. Dagens
koncentration av koldioxid i atmosfären är tillräckligt hög för att det huvudsakliga
absorptionsbandet på 15 mikrometer är mättat (se Figur 4:1) och ytterligare absorption är
därför beroende av ”vingarna” i absorptionsspektrum. Låt oss nu, i några diagram, vad den
logaritmiska karakteristiken innebär:
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!

Figur 6:4 Nedåtgående effektflöde, effekt av ändring av koldioxidhalt [6:1]
!

Figur 6:4 visar nedåtgående effektflöde (eng: forcing), W/m2, som funktion av CO2
koncentration, ppm (parts per million). Den röda linjen markerar värden vid början av den
industriella revolutionen; Den gröna linjen markerar värden för år 2006; Den svarta linjen
markerar fördubblade koncentrationer jämfört med början av den industriella revolutionen. Vi
noterar att växthuseffekten är dramatiskt mer kraftfull vid ändringar av låga koncentrationer
av koldioxiden. Detta framgår än tydligare i följande figur med samma data men med såväl xsom y-axel i linjär skala med början från noll.
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Figur 6:5 Samma som Fig 6:4 med skala från noll [6:1]
Detta brukar man benämna mättnadseffekten av CO2 – växthuseffekten.
(Det som kan hända med klimatet genom ökad koldioxidkoncentration har i stort sett redan
hänt. [William Happer])

Figur 6:6 Spektral strålningsdrivning för olika koldioxidhalter [6:1, 6:3]
En närgången studie av Figur 6:6, visar att skillnaden mellan den röda kurvan och den svarta
(en fördubbling av koldioxidhalten) knappt går att märka utom i koldioxidbandet där den röda
kurvan ligger under den svarta i bandkanterna (på grund av ökad koldioxidhalt i Troposfären)
men ovanför den svarta i centrum (på grund av ökade koldioxidhalt i Stratosfären).
Nettoresultatet blir en minskning av strålningen till rymden med 3 W/m2. De första 400 ppm
som tillförs atmosfären minskar strålningsflödet med cirka 30 W/m2. När ytterligare 400 ppm
tillförs minskar alltså utflödet med bara 3 W/m2 på grund av den logaritmiska karakteristiken.
𝐶2
(𝐹1 − 𝐹2) = 𝑆 𝑙𝑜𝑔# ( )
𝐶1
Där F1 och F2 är strålningsflöden och C1 och C2 är koldioxidkoncentrationer. Att tillsätta
ytterligare 400 ppm koldioxid till atmosfären för att öka koncentrationen från C1=800 ppm
till C2=1200 ppm skulle således minska flödet till rymden med bara 1,75 W/m2.

Referenser och noter
[6:1] https://klimatupplysningen.se/energioverforing-via-stralning/
[6:2] https://klimatupplysningen.se/ipcc-scenarier-och-professor-happer/
[6:3] Dependence of Earth's Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases
W. A. van Wijngaarden, W. Happer https://arxiv.org/abs/2006.03098
[1] G Myhre, D Shindell, F M Bréonetal.,‘Anthropogenic and natural radiative forcing,’inClimate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
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Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, T Stocker, D Qin, GK
Plattner et al., (eds). Cambridge University Press, 2013.
[6:4] Svante Arrhenius (1906): “Die vermutliche Ursache der Klimaschwankungen” Meddelanden
från K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut Band 1 No 2.

7 Logaritmiskt beroende
I kapitlet Återstrålning påpekade vi att klimatpåverkan (temperaturen) är logaritmiskt beroende av
koldioxidhalten (Fig 6:4 och 6:5). Sambandet har etablerats empiriskt [7:1] och var känt redan av

Svante Arrhenius [Ref. 7:2] i slutet av 1800-talet. Det logaritmiska beroendet, är
okontroversiellt, och förklaras normalt med detaljerna i molekylens absorptionsspektrum.
Koldioxiden har ett stort antal absorptionslinjer motsvarande de våglängder vid vilka den
absorberar elektromagnetisk strålning i det infraröda området. Efterhand som gasens
koncentration ökar, mättas absorptionsförmågan, det vill säga all den tillgängliga infraröda
strålningen för en specifik absorptionslinje har absorberats, det finns ingen mer strålning kvar
att absorbera. Absorptionslinjer är emellertid inte infinitesimalt smala, utan har en bredd, som
normalt avtar exponentiellt från centrumfrekvensen. Detta kan till exempel bero på
Dopplerbreddning. Detta innebär att, när centrumvåglängden har mättats kan absorptionen
fortsätta i linjernas ”vingar” och ”the forcing” kan öka logaritmiskt då koncentrationen ökar.
Dagens koncentration av koldioxid i atmosfären är tillräckligt hög för att det huvudsakliga
absorptionsbandet på 15 mikrometer är mättat (se Figur 4:1) och ytterligare absorption är
därför beroende av ”vingarna” i absorptionsspektrum Vi ska titta på några försök till
fysikaliska förklaringar och börjar med Sten Kaijsers enkla förklaring i termer av ett linjärt
höjdberoende av temperaturen (se kapitel 1 Gravitationseffekten) och ett exponentiellt
höjdberoende av tätheten se kapitel ’Luftens exponentiella höjdberoende’).

Sten Kaisers förklaring
I ett inlägg på klimatupplysningen.se från 2012. Så här skriver Sten [7:3]:
Förklaringen är i själva verket oerhört enkel. Vad det handlar om är att den höjd där antalet
koldioxidmolekyler per volymsenhet blivit tillräckligt låg höjs när koldioxidhalten ökar.
Eftersom temperaturen avtar med höjden så försöker koldioxidmolekylerna på den nya höjden
att stråla lika mycket som de tidigare gjorde på en något lägre höjd – men eftersom det inte
är tillräckligt varmt så klarar de inte det. Detta leder till en uppvärmning som måste gälla
hela luftmassan. Det som ger det logaritmiska sambandet är att lufttrycket, och därmed också
mängden koldioxid, avtar exponentiellt, medan temperaturen avtar linjärt.
Sten [7:3] visar sambandet med ett räkneexempel:
Ett exponentiellt avtagande betyder exempelvis att om lufttrycket på 1 kms höjd minskat till
10/11 av lufttrycket vid markytan så minskar det till (10/11)2 på 2 kms höjd och till (10/11)5på
5 kms höjd. (Detta är ganska nära det verkliga värdet som dock är att lufttrycket avtar med
ungefär 13 % per km.) Låt oss nu anta att koldioxidhalten är 400 ppm och att
emissionshöjden för denna koldioxidhalt är 5 km. Om nu koldioxidhalten ökar till 440 ppm,
d.v.s. med 10 % eller till 11/10 av det föregående, så måste vi upp ytterligare en km för att få
ner koldioxidtätheten till den föregående nivån. För varje ökning med ytterligare 10 % så
måste vi upp ytterligare en km. (Detta beror helt enkelt på att
400 ∗ (10⁄11)( = 440 ∗ (10⁄11)) ).
Det finns alltså ett exponentiellt samband mellan emissionshöjd och koldioxidhalt, vilket
omvänt innebär att det finns ett logaritmiskt samband mellan koldioxidhalt och
emissionshöjd.
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Förklaring enligt Wijngaarden and Happner [7:2]
Wijngaarden och Happner [7:2] har gjort en omfattande studie av detaljerna i växthusgasernas
absorbtionsspektra omfattande närmare en tredjedels miljon spektrallinger. Abstract av
artikeln visas i Figur [7:1]:

Figur 7:1 Abstract; En fördubbling av de nuvarande koncentrationerna av CO2, N2O eller
CH4 ökar strålningsdrivningen med några procent.
Vi följer här Peter Stilbs sammanfattning av deras slutsatser [7:5]. Normalt refereras till Fig
4:1 vid diskussioner av strålningsbalansen. Intuitivt får man från denna figur uppfattningen att
utstrålningen är mättad i de huvudsakliga resonansbanden för koldioxiden eftersom
utstrålningen (enligt panel 2) visar 100 % absorbtion. Med Wijngaarden och Heppners studie
[7:4] inser man att de i Fig 4:1 visade banden i själva verket består av ett stort antal
resonanslinjer. Figur 7:2 visar en sammanfattning av Wijngaarden och Heppners studerade
resonanslinjer:
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Figur 7:2 Från Wijngaarden och Heppner [7:4]
Figur 7:3 visar exempel på del av koldioxidens spektrum i bättre upplösning [7:5]
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Figur 7:3 Del av koldioxidens absorptionsspektrum
Bandets läge (huvuddelen mellan ca 2300-2380 cm-1 (- alltså “vågor per centimeter” – en
traditionell ursprunglig måttenhet i “spektroskopin”, vid sidan av “våglängd” (här ca 4.3
mikrometer) eller “frekvens”). Läget karakteriserar en av de tre fundamentala
vibrationsrörelserna (normalsvängningarna) för koldioxiden med avseende på den kemiska
bindningens kraftkonstant och ingående atommassor. “Finstrukturen” (“spikarna”) har sitt
ursprung i molekylens rotationsrörelser – vilka liksom vibrationsrörelserna är kvantiserade,
d.v.s. båda energiformerna kan molekylärt endast ha diskreta värden. Via en vidare analys av
spektret kan man med stor precision bestämma atomavstånd och molekylstruktur för denna
och andra molekyler i gasfas. Forskningsområdet benämns Rot-Vib-spektroskopi, och hade
sin pionjär-era för över ett halvsekel sedan (ex. Nobelpris år 1971 för delbidrag till området).
(Det var senare i vetenskapligt och forskningsfinansierat bakvatten, fram till de senare
decenniernas diskussioner om AGW, precis som “lösningskemi”, som fick förnyat intresse
genom sin koppling till karbonatjämvikter etc i haven). Spektralbandet återspeglar också
direkt Boltzmannfördelningen för molekylära energier på två sätt – dels via formen på de två
“vingarna” (som är relaterad till den temperaturberoende fördelningen av molekyler i olika
rotationstillstånd), och dels i det svagare, och något förskjutna “spökband” som ligger något
till vänster om huvudbandet – det hör till det första vibroniskt exciterade tillståndet för
koldioxiden – de relativa storleksförhållandena för detta och huvudbandet ges också av
temperaturen och Boltzmannfördelningen. Notabelt är alltså ca 10% av koldioxidmolekylerna
vibrationsmässigt exciterade vid exempelvis rumstemperatur – vare sig de utsätts för passande
strålning eller inte – enbart genom molekylkollisioner. I tillägg finns i spektren massor av
svagare “dubbletter” i något annorlunda våglängdsområde från olika isotopvarianter – med
olika kombinationer av ex syre-18 och kol-13 istället för syre-16 och kol-12, etc.
Men – om nu de individuella linjerna i banden är “extremt” skarpa faller ju invändningen
ovan att det skulle finnas ett betydande överlapp mellan olika molekylslags spektra. Så deras
strålningsmässiga bidrag till absorption/emission är oberoende och närmast additiva trots allt?
Vissa linjer överlappar, men de flesta inte? Wijngaarden och Heppners studier visar emellertid
att de centrala frekvenserna redan är mättade, och ytterligare absorption sker i ’vingarna’.
Eftersom spektrallinjerna är Boltzmannfördelade och alltså avtar exponentiellt från
centralfrekvensen får man ett logaritmiskt förhållande mellan temperaturpåverkan och
ytterligare koldioxidtillskott. Stilbs sammanfattar slutsatserna: Tillförsel av mer koldioxid och
vattenånga till atmosfären ger – med dagens redan ’höga’ atmosfäriska koncentrationer av
dessa molekylslag – genom spektral mättnad en väsentligt mindre uppvärmningseffekt än vad
hittills hävdats. Därmed faller också de närmast dogmatiskta påståenden man ser om en
typisk 3-faldig förstärkning av ytterligare atmosfärisk koldioxids uppvärmningspotential
genom ökad avdunstning och högre vattenhalt i atmosfären. Se dessutom kapitlet
Strålningsflöden och William Happers CLINTEL-video [7:8] om fysiken bakom artikeln.

Andra förklaringar
Se referenser [7:6] och [7:7]

Referenser och noter
[7:1] Pierrehumbert, R.T. (2011), Principles of Planetary Climate, Cambridge University Press, 674pp.
[7:2] Arrhenius, S. (1896), On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the
ground, Philosophical Magazine and Journal of Science, 5, 41, 237-276.
[7:3] Det logaritmiska sambandet av Sten Kaijser: https://klimatupplysningen.se/det-logaritmiska-

sambandet/
[7:4] Dependence of Earth's Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases
W. A. van Wijngaarden, W. Happer https://arxiv.org/abs/2006.03098
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[7:5] https://klimatupplysningen.se/vilken-effekt-pa-stralningsbalansen-har-egentligenhaltforandringar-for-de-viktigaste-atmosfariska-vaxthusgaserna/
[7:6] Nick Lutsko: Why the radioktive forcing of CO2 is a logarithmic function of atmospheric CO2
concentrations http://nicklutsko.github.io/blog/2018/08/26/Why-CO2-Forcing-Is-Logarithmic
[7:7] David Archibald: Why is the greenhouse effect logarithmic?
https://wattsupwiththat.com/2010/03/08/the-logarithmic-effect-of-carbon-dioxide/
[7:8] William Happer: Greenhouse effects of Methane, Nitrous Oxide and Carbon Dioxide,
https://youtu.be/o5HYbAkVXuU

8 Klimatkänsligheten
Man har empiriskt funnit att den temperaturökning som orsakas av ökad koncentration av
koldioxid, CO2, är proportionell mot logaritmen för koncentrationsändringen [Ref. 8:1]. En
fördubbling av CO2 från 200 ppm till 400 ppm skulle alltså ge samma temperaturökning som
en fördubbling från 400 till 800 ppm. Detta logaritmiska samband var känt redan av Svante
Arrhenius [Ref. 8:2] i slutet av 1800-talet. Klimatkänsligheten är ett mått på hur
jordens globala medeltemperatur påverkas om det sker en förändring i energiflödet genom
strålning till och från jorden. Ändringen i energiflödet kan bero på att solen ökar eller minskar
sin utstrålning men också på att atmosfärens sammansättning ändras, vilket påverkar den
strålning som går ut från jorden. I klimatsammanhang avses oftast temperaturökningen i
grader Celsius vid en fördubbling av CO2-koncentrationen. Svante Arrhenius, professor i
kemi vid Uppsala universitet, beräknade redan 1896 en klimatkänslighet på ungefär 5 °C
[Arrhenius, 1896]. Efter det att hans professorskollega vid Universitetet, Anders Ångström,
några år senare hade gjort spektroskopiska mätningar på CO2 korrigerade sig Arrhenius och
beräknade klimatkänsligheten till cirka 1 °C. Det senare värdet har stått sig till våra dagar som
ett värde på uppvärmning genom endast CO2. En sammanställning av senare års publikationer
finns i Figur 8:1. Inom ramen för IPCC har man emellertid lanserat möjligheten till positiv
återkoppling i systemet genom förhöjning av vatteninnehållet genom att atmosfären vid en
högre temperatur kan bära mer vattenånga och därigenom förstärka växthuseffekten.
Experimentell bekräftelse för detta saknas fortfarande. Med stöd av teorin om positiv
återkoppling, räknar IPCC med en klimatkänslighet i intervallet 1,5 - 4,5 °C.
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Figur 8:1 Sammanställning av publicerade klimatkänsligheter [8:3]

Referenser och noter
Ref. 8:1 Pierrehumbert, R.T. (2011), Principles of Planetary Climate, Cambridge University Press,
674pp.
Ref.8:2 Arrhenius, S. (1896), On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of
the ground, Philosophical Magazine and Journal of Science, 5, 41, 237-276.

[8:3] https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2017/10/Climate-Sensitivity-ValueEstimates-Update.jpg

9 Kolets kretslopp
Koldioxiden cirkulerar i naturen mellan tre huvudsakliga reservoarer: Hydrosfären (haven),
Biosfären (land med skogar och annan växtlighet) och Atmosfären. Därtill kommer en
reservoar av fossila ämnen som kol, olja och naturgas som har ackumulerats i under jordytan
under miljontals år. En förenklad bild av detta ges i Figur 9:1.
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Figur 9:1 Kolets kretslopp enligt IPCC 2007

Reservoarernas storlek anges i Gigaton kol (GtC) och utbyteshastigheterna anges i GtC/år. I
atmosfären lagras kolet i form av koldioxid; i biosfären i form av fotosyntetiserade
kolföreningar och i haven i form av koldioxid, kolsyra och kolsyrasalter. Haven är den
överlägset största reservoaren, dels tack vare sin stora volym, men också genom att kolet inte
bara löses i vattnet utan också reagerar vidare med baser i vattnet i ett antal jämviktsrektioner:

Figur 9:2 Uppmätt koldioxid i atmosfären av fossilt ursprung [Bernahu, 2017]

En stor del av den koldioxid som tillförs haven ingår så småningom i den kalksten som består
till 50 % av kalciumkarbonat och bildas antingen direkt genom organiska processer eller
indirekt genom ansamling och cementering av skal och skelettrester eller enbart genom
kemiska processer.
Vi noterar att hydrosfären och biosfären tillsammans lagrar mer än 50 gånger mer kol än
atmosfären. Den koldioxid som tillförs kolcykeln genom förbränning av fossila bränslen utgör
cirka 3 % av kretsloppet. Det kol som finns i atmosfären, 760 GtC i Figur 9:1, motsvarar cirka
358 ppm koldioxid. (1 ppm CO2 motsvarar 2,12 GtC) Av dessa 358 ppm utgör cirka 4,3 ppm,
d.v.s. cirka 1 %, koldioxid av fossilt ursprung [Bernahu, 2017], se Figur 9:2.
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Referenser och noter
Ref. 9:1 Bernahu et al, (2017) Estimation of the fossil fuel component in atmospheric CO2 based on
radiocarbon measurements at the Beomünster tall tower, Switzerland, Atmos. Them. Phys.,17,
10753 - 10766, 2017

10 Historiska koldioxidhalter i atmosfären
Så kallade proxy-data för historiska koldioxidhalter i luften kan bland annat fås genom att
analysera luftbubblor infrusna i inlandsisar på Arktis och Antarktis eller klyvöppningar på

Figur 10:1 Koldioxidhalt i luften [10:4]
växter. Av Figur 10:1 framgår att vi nu har extremt låg halt av koldioxid i ett geologiskt
perspektiv. En detalj av de senaste 140 miljonerna år ges i Figur 10:2

Figur 10:2 Atmosfärens koldioxidhalt under de senaste 140 årmiljonerna [10:5]
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Här ser vi att atmosfärens koldioxidhalt har i stort sett minskat under perioden. Bilden återger
data som har hämtats från ’World Data Center for Paleoclimate, data distribution series #
2002-051 och har bedömts vara giltiga av FN:s klimatpanel IPCC, det vill säga data som man
kan betrakta som politiskt okontroversiella. Gösta Pettersson, pensionerad professor med
biokemisk och biofysikalisk forskningsinriktning tolkar värdena i Figur 10:2 [Ref 10:5]:
1.
Atmosfäriskt kol har fossiliserats. Den ständiga minskningen av luftens koldioxidhalt
återspeglar att kol ständigt har bortskaffats från atmosfären och hydrosfären genom
överföring till vad som i generell bemärkelse kan betraktas som fossilt kol (t. ex. kalksten,
krita och fossila bränslen). Sådan fossilisering av kolföreningar av biologiskt ursprung har
troligen pågått ända sedan dess livet uppstod. Vid livets s. k. ”kambriska explosion” för drygt
500 miljoner år sedan var luftens koldioxidhalt cirka 6 000 ppm enligt IPCC:s bedömning.
Ofantliga mängder av växtmaterial som producerats genom fotosyntetisk fixering av koldioxid
har därefter fossiliserats och hamnat i litosfären. Bland annat under den geologiska perioden
karbon för cirka 300 miljoner år sedan, samt under den efterföljande perioden perm. 80 % av
jordens kända stenkolsreservoarer härstammar från dessa två perioder.
Efter perm har fossiliseringen av biologiskt producerade kolföreningar fortskridit, sakta men
säkert. En femtedel av världens kända reservoarer av bergolja bildades under perioden krita
för runt 100 miljoner år sedan. Då avsattes också ofantliga minerallager av kalciumkarbonat
(i form av krita och kalksten) härstammande från havslevande organismers skal och skelett.
Allt på bekostnad av en ständigt fortlöpande utarmning av havens och luftens innehåll av kol
(Bild 1).
2.
Det finns en överlevnadsgräns. Koldioxid är mat för alla växter och därmed indirekt
även för alla djur och mikroorganismer. Den helt övervägande delen av jordens vegetation
utgörs av så kallade C3-växter. Dessa dör av svält om luftens koldioxidhalt sjunker under
cirka 200 ppm. Den ständigt pågående fossiliseringen av atmosfäriskt och hydrosfäriskt kol
har fortlöpande minskat luftens koldioxidhalt och omsider bragt den skrämmande nära
överlevnadsgränsen för C3-växterna (Bild 10:2).
3.
Det finns hållbarhetskriterier. Gröna växters fotosyntetiska fixering av koldioxid
anses av miljövänner representera en hållbar ”cirkulär ekonomi” som inte leder till någon
förbrukning av ändliga resurser. Deras syn grundar sig på argumentet att den koldioxid som
växter tar upp från luft/hav för att förse sig med livsnödvändiga kolföreningar omsider
återbördas till luft/hav genom förbränning av dessa kolföreningar i den så kallade kolcykeln.
Så är onekligen fallet som en huvudregel i korta tidsperspektiv. Men lika oförnekligt är det att
kolcykeln inte representerar någon perfekt ”cirkulär ekonomi”. Det finns alltid växtmaterial
som undgår att förbrännas och i stället ger upphov till torv och andra förstadier till fossila
bränslen. Även de av miljövänner omhuldade gröna växterna är ohållbara vad ekonomin
beträffar och tär på ändliga resurser. Och inte vilka resurser som helst, utan den resurs
(koldioxid) som utgör basen för de gröna växternas och därmed snart sagt alla nuvarande
livsformers existens (Bild 10:2).
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Figur 10:3 Från Beck (2007) [10:1]
Direkta mätningar av koldioxidhalten finns från början av 1800-talet.
Enligt Figur 10:3 har vi haft en avsevärd variation av CO2-halten under de senaste två
seklerna. De, av Beck sammanställda mätningarna ansluter bra till Keeling-kurvan i Figur
10:4 med

Figur 10:4 Koldioxidhalt i atmosfären enligt mätningar på Mauna Loa (Keelingkurvan)
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cirka 320 ppm. Vi noterat att, med detta perspektiv, är inte Keelingkurvan på något sätt
extrem jämfört med den naturliga variation som vi har haft under de senaste 200 åren. IPCC
refererar, så gott som alltid, endast till Keelingkurvan och ignorerar helt de direkta mätningar
som har gjorts på många platser och av många forskare under de senaste 200 åren. Istället
hänvisar man till isborrkärnor från Siple för perioden före 1960, och antar att koldioxidnivån
har legat på 280 ppm under förindustriell tid. Detta illustreras i Figur 10:5. De ursprungliga
värdena från Siple visar inte den goda överensstämmelse med Mauna Loa-värdena som Figur
10:5 visar. För att få god överlappning av mätserierna har man parallellförskjutit Siplevärdena 83 år framåt i tiden. Detta motiveras av att det tar vid pass 80 år innan alla öppna
porer i den blivande isen blir helt tilltäppta.

Figur 10:x Siplevärden före redigering [10:6]

Referenser och noter
Ref. 10:1 Beck E-G, (2007) 180 Years of Chemical Atmospheric CO2 Gas Analysis by
Chemical Methods, Energy & Environment, Vol 18, No 2, 2007
Ref. 10:2 Pettersson Gösta (2017) Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt,
Ref. 10:3 Jaworowski, Z, (2007), 21st Century Science & Technology Spring/Summer 2007,
p 14
[10:4]
https://www.americanthinker.com/articles/2009/01/co2_fairytales_in_global_warmi.html
[10:5] https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/
[10:6] Z. Jaworowski, 2007, 21st Century Science & Technology Spring/Summer 2007 p.14)

11.1 Klimatmodeller - grunden
Klimatmodellerna baseras på ett fåtal grundläggande fysikaliska lagar:
Newtons andra lag (kraftekvationen): 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 där F är kraften; m är massan och a är
accelerationen.
Allmänna gaslagen: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 där p är trycket; V är volymen; n är Avogadros tal; R är
allmänna gaskonstanten; och T är temperaturen.
Kontinuitetsekvationen (massans bevarande): 𝑑𝐶 ⁄𝑑𝑡 = 𝐸 − 𝐴 där C är gasens
koncentration; t är tiden; E är sänkorna och A representerar källorna.
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Termodynamikens andra huvudsats: Det finns ingen process vars enda resultat är att
värme överförs från en kallare kropp till en varmare kropp.
På SMHI:s hemsida formulerar man ekvationssystemet sålunda:

Figur 11:1 Matematiska grunden för vädermodeller enligt SMHI
Numeriskt delar man upp atmosfären i ett stort antal volymselement, ju fler dess bättre, och
löser ekvationssystemet i vart och ett och med randvillkor innebärande kontinuitet över
cellgränserna. Problemet är att detta blir mycket krävande med avseende på datorresurser.
Dessutom har systemet icke-linjära, kaotiska egenskaper som gör att förutsägelser över längre
tid blir omöjliga att göra. IPCC skriver i sin rapport 2001: klimatsystemet består av ett kopplat
icke-linjärt kaotiskt system, och därför är förutsägelser över lång tid av framtida klimat inte
möjlig [11:5].
Edward Lorenz (1917, 2008) var kaosteorins fader, men samtidigt forskare inom meteorologi.
Han skapade en tidig vädersimulator med tre kopplade ekvationer och förvånades över att,
efterhand som simuleringen fortskred i tiden, uppförde sig resultaten på ett oförutsett sätt. Han
började då söka belägg för att vädret i verkligheten varierade på samma oförutsägbara sätt,
och kunde bekräfta att detta var fallet, varefter han fortsatte studera egenskaperna hos
kaotiska system.
Ingen meteorologisk forskare motsäger hans analys att vädret har kaotiska egenskaper.
Edward Lorenz beräknade att det globala vädret hade en Lyapunov-exponent [11:1]
motsvarande en informationsbit var fjärde dag. Detta avser ett medelvärde över tid och hela
jordens yta. Det finns tider och platser där vädret är mycket mer kaotiskt, vilket alla som bor i
England kan intyga. Vad det betyder, är emellertid att om man kan förutsäga morgondagens
väder på en grad när, då blir noggrannheten av förutsägelsen för vädret fem dagar senare i
medeltal +/- 2 °C, nio dagar senare +/- fyra °C och 13 dagar senare +/- 8 °C, så att efter 9-10
dagar är förutsägelsen i stort sett utan värde. Om man kan förutsäga morgondagens väder med
en noggrannhet på +/- 0,1 °C minskas de efterföljande felen i motsvarande grad, men
eftersom felen ändå växer exponentiellt, skulle det inte dröja länge innan felen har vuxit så att
förutsägelsen åter är meningslös. Det är intressant att notera att väderprognoserna som görs av
organisationer som UK Met Office avtar i tillförlitlighet precis på detta sätt. Detta kan tas som
intäkt för att en positiv Lyapunov-exponent, och därmed av kaos i vädret, verkligen existerar.
[Anthony Watts, 11:2] Arnoldy Watts avslutar sitt inlägg:
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I sammanfattning: Klimatforskare har byggt modeller baserade på deras förståelse av
klimatet, gällande teorier och ett antal antaganden. De kan inte testa modellerna på korta
tidsskalor, vilket är väl känt, på grund av vädrets kaotiska egenskaper. De hade emellertid
hoppats kunna kalibrera, korrigera och modifiera modellerna baserat på långa tidsserier. Vi
vet emellertid nu att även dessa uppvisar kaotiska egenskaper. De vet inte, och kan inte veta,
om deras modeller är alltför enkla, alltför komplexa, eller helt enkelt rätt, eftersom, även om
de skulle vara perfekta, är vädret kaotiskt på denna skala, kan de inte hoppas att få
överensstämmelse mellan modellerna och den verkliga världen, det minsta fel i
begynnelsedata skulle resultera i helt olika resultat.
Allt de i ärlighetens namn kan säga är: Vi har skapat modeller som vi efter bästa förmåga har
fått att efterlikna verkligheten, men vi kan inte visa att de är korrekta. Vi inser att små
avvikelser i våra modeller skulle kunna resultera i dramatiskt olika prognoser, och vi kan inte
avgöra om vi har fel eller inte.
Det är min (Arnoldy Watts) uppfattning att politiker inte bör fatta beslut som vilar på
prognoser från dessa modeller. Sannolikheten tycks vara att de har lika mycket samband med
verkligheten som The Sims (Simpsons) eller Half-life (dataspel) [11:3]
För den som inte tidigare är bekant med kaotiska system kan det vara instruktivt att studera
det enkla sambandet: 𝑥* = 4𝑥(*,$) (1 − 𝑥(*,$) ). Diagrammet visar utvecklingen efter 30
iterationer med x0=0,3 (blå serie) respektive x0=0,300001 (röd serie) som startvärde:

Figur 11:2 Exempel på tidsutveckling för funktion
med kaotiska egenskaper. Serie 1 har ingångsvärde
0,3 och serie 2 har ingångsvärde 0,300001. [11:4]
För den som vill laborera med detta själv, finns ett Excelblad här [11:4]. De huvudsakliga
externa källorna och sänkorna för atmosfärisk koldioxid är Hydrosfären (haven), Biosfären
(växtligheten) och fossilt kol. Klimatmodellerna har, för alla dessa källor och sänkor,
tidskonstanter som vi refererar till som uppehållstider, och som är helt avgörande för
modellernas resultat. Vi ska därför ägna ett kapitel åt begreppet uppehållstid.

Noter och referenser
[11:1] Lyapunovexponenten beskriver förutsägbarheten hos ett dynamiskt system. En positiv
Lyapunovexponent tolkas vanligtvis som att vi har ett system med kaotiska egenskaper
[11:2] Översättning av artikel av Anthony Watts i
https://wattsupwiththat.com/2011/06/13/the-chaos-theoretic-argument-that-underminesclimate-change-modelling/
[11:3] Originaltexten: It is my view that governmental policymakers should not act on the
basis of these models. The likelihood seems to be that they have as much similarity to the real
world as The Sims, or Half-life.
[11:4] http://asikten.com/onewebmedia/kaos.xlsx
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[11:5] The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term
prediction of future climatic states is not possible

11.2 Klimatmodeller - Uppehållstid
Uppehållstiden, u, definieras som mängden av ett ämne, x, i en reservoar dividerat med
hastigheten, dx/dt, för ämnets utflöde ur reservoaren.
Ekv 11:1
𝑢 = 𝑥/(−𝑑𝑥/𝑑𝑡)
Om ämnet bortskaffas ur reservoaren med konstant hastighet uttrycker alltså u den tid det tar
att tömma reservoaren på ämnet, x. Vi är intresserade av att betrakta hur ämnen rör sig mellan
kolcykelns reservoarer Hydrosfären, Atmosfären och Biosfären, med både inflöden och
utflöden i reservoarerna med hastighetskonstanterna k12 och k21. Detta beskrivs bättre med
differentialekvationen
Ekv 11:2
𝑑𝑥/𝑑𝑡 = −𝑘"# 𝑥 + 𝑘#" 𝑦
vilken säger att störningar i systemets jämvikt kommer att utjämnas genom att x och y ändras
till dess 𝑘12 𝑥 = 𝑘21 𝑦 så att jämviktsvillkoret 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 0 är uppfyllt. Med beaktande av
villkoret att summan av x och y är konstant,
Ekv 11:3
𝑥+𝑦 =𝑘
kan vi lösa differentialekvationen och får att kvarvarande överskott kan beskrivas med en
exponentialfunktion exp(-t/r) där t representerar tiden och konstanten r är systemets
relaxationstid.
Ekv 11:4
𝑟 = 1/(𝑘"# + 𝑘#" )
Enligt IPCC förhåller sig de förindustriella jämviktsmängderna av kol i atmosfären, biosfären
och hydrosfären som 1:4:64. Förutsatt att ingen förändring skett i jämviktsförhållandena,
innebär det att (4 + 64)/(1 + 4 + 64) = 0,9855, det vill säga att ungefär 98,5% av ett
atmosfäriskt utsläpp av fossil koldioxid kan förväntas tas upp av naturliga sänkor i bio- och
hydrosfären. Resterande 1,5% kommer att förbli luftburet vid jämvikt och ge en bestående
ökning av luftens koldioxidhalt. Utgående från jämviktsvillkoret 𝑘12 𝑥 = 𝑘21 𝑦 drar vi
slutsatsen att 𝑘12 måste vara mycket större än 𝑘21 då förhållandet mellan x och y är 1:64. Vi
kan därför, i det här sammanhanget försumma 𝑘21 och sätta koldioxidens relaxionstid lika
med 1⁄𝑘#$ det vill säga ungefär lika med koldioxidens atmosfäriska uppehållstid enligt
IPCC:s nomenklatur. Vi använder därför i fortsättningen benämningen uppehållstid.
Uppehållstiden har beräknats av ett stort antal forskare. Bert Bolin (IPCC:s förste ordförande)
angav fem år, Roger Revelle (Al Gores mentor) angav sju år. IPCC bedömde i sina två första
rapporter att uppehållstiden är fyra år. Alla publicerade skattningar ligger i intervallet 2 - 14
år. Senare IPCC rapporter har angivit betydligt längre uppehållstider, 100 år eller mer) baserat
på den beräkningsmodell som betecknas Bernmodellen. [11:6] Det finns alltså två skolor med
avseende på uppehållstiden, en som landar på cirka tio år (bombmodellen) och en som anger
100 – 1000 år (Bernmodellen). Eftersom uppehållstiden är helt avgörande för
klimatmodellernas slutsatser ska vi försöka klargöra skillnaden mellan de två skolorna.

11.3 Klimatmodeller - IPCC:s modell (Bernmodellen)
Den modell som vi benämner Bernmodellen, är den modell som IPCC använder i alla sina
klimatmodeller. I Bernmodellen antas att den naturliga emissionen och absorptionen av CO2
till atmosfären vara konstant. Matematiskt kan vi uttrycka detta:

29

Vi börjar med massans bevarande

𝑑𝐶⁄𝑑𝑡 = 𝐸 − 𝐴

Ekv 11:5

Där C är koldioxidens koncentration i atmosfären; E är nettoemissionen och A är
nettoabsorptionen. Vi delar upp emissionen och absorptionen i en naturlig del och en
antropogen del
𝑑𝐶⁄𝑑𝑡 = (𝐸𝑛 − 𝐴𝑛 ) + (𝐸𝑎 − 𝐴𝑎 )
Ekv 11:6
Vid IPCCs tillämpning av Bernmodellen antas koncentrationen av CO2 i atmosfären ha varit
konstant 280 ppm under förindustriell tid. Det antas också att den skulle ha legat på samma
nivå idag utan antropogena utsläpp. Det betyder att första termen 𝐸* − 𝐴* = 0 så det återstår
att modellera Aa det vill säga hur de antropogena utsläppen absorberas genom upptag i sänkor
i biosfären och hydrosfären. Bernmodellen behandlar atmosfären som en box, medan
biosfären delas upp i flera boxar. Även hydrosfären är uppdelad i flera boxar där man
betraktar flera olika vattenskikt för sig. IPCC tillämpar en avklingningsmodell med tre
distinkta faser med vitt skilda hastigheter:
Kvarvarande del = 0,19exp(-t/0,2) + 0,34exp(-t/19) + 0,26 exp(-t/173) + 0,22 Ekv 7 :7
Där nämnarna i de tre exponenterna anger de tre relaxationstiderna i år. De tre faserna anses
uppkomma genom att en mindre del av en utsläppspuls av koldioxid först tas upp i havets
ytskikt med en fart svarande mot den experimentellt bestämda uppehållstiden. Men ytvattnets
förmåga att ta upp koldioxid förutsätts vara strakt begränsad av Revelleeffekten. Därför
kommer huvudparten av utsläppspulsen enligt IPCCs syn att tas upp betydligt långsammare,
med en fart som begränsas av långsam överföring av kolföreningarna från ytvattnet till
djupare belägna delar av oceanerna. Detta ger en god anpassning till Keelingkurvans
observationer:

Figur 11:3 Koldioxidkoncentration i atmosfären enl. mätning och enligt Bernmodellen
[11:7]
Däremot återspeglar Bernmodellen inte de avklingningstider som har observerats i samband
med kärnvapenprov i atmosfären:
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Figur 11:4 Avklingningstider enligt Bernmodellen respektive ’Bombkurvan’ [11:7]

11.4 Klimatmodeller – Gösta Petterssons modell
Bernmodellen har kritiserats för att inte avklingningstiderna överensstämmer med
observationer (bombkurvan), att inte inkludera naturliga emissioner och inte ha något
temperaturberoende och för att vara ’ofysikalisk’. Kritiken har framförts av bland andra Harde
(2017) [11:9], Harde (1019) [11:10], Salby (2018) [11:11], Salby (2014) [11:12], Salby
(2015) [11:13] och Pettersson (2019) [11:14]. Vi kommer här att sammanfatta Gösta
Petterssons modell ’luft och hav’ och hans kritik av Bernmodellen [11:14]. I ett separat
kapitel kommer vi att behandla Gösta Petterssons kritik av Revelleffektens användning i
klimatmodellerna.
Gösta Petterssons modell bygger på grundläggande fysikaliska och kemiska principer med

Figur 11:4 Kinetisk två-box-modell enligt Gösta Pettersson [11:14]
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endast två reservoarer, atmosfären och hydrosfären med ett flöde av koldioxid mellan dessa
beskrivna av överföringskonstanterna k respektive d. Atmosfärsreservoaren har dessutom ett
tillflöde Em(t) som representerar antropogent skapad koldioxid. Massverkans lag tillämpad på
detta enkla system beskrivs av ekvationerna:
𝑑𝐶⁄𝑑𝑡 = (𝐸𝑛 − 𝐴𝑛 ) + (𝐸𝑎 − 𝐴𝑎 )
Ekv 11:8

𝑑𝑦⁄𝑑𝑡 = 𝑘𝑥 − 𝑑𝑦

Ekv 11:9

Vid jämvikt gäller att dy/dt=0; det vill säga kx=ky eller d/k=x/y. Vi definierar en
jämviktskonstant:
𝑄 = 𝑑 ⁄𝑘

Ekv 11:10

Enligt IPCC [11:15] är de förindustriella värdena på x och y 600 GtC respektive 38 000 GtC.
Den förindustriella jämviktskonstanten ges då av Q’ = 600/38000.
Koldioxidutbytets temperaturberoende introduceras genom att utgasningskonstanten, d,
beskrivs av Arrhenius ekvation [11:16]:
𝑑 = 𝐴𝑒 [,1

∗ ⁄23(4)]

Ekv 11:11

Där T(t) är absoluta temperaturen, R är gaskonstanten och E* är aktiveringsenergin för
utgasningsprocessen. Temperaturen uttrycks som ett nionde gradens polynom från HadSST3serien [11:18]. Em(t) ges som ett sjätte gradens polynom från ’Carbon Dioxide Information
Analysis Center (CDIAC)’ 1850 – 2009 [11:19]. Tidsserien för x beräknades genom numerisk
lösning av ekv (11:8) och (11:9). De förindustriella värdena för x, y och Q’ valdes att
representera 1850 med temperturen T(t) = 286,76 K. Proportionalitetskonstanten A i ekvation
(11:11) eliminerades genom att använda år 1850 som referenspunkt genom att använda
uttrycket:
𝐴 = 𝑘𝑄7 /𝑒 [,1

∗ /23(4)7]

Ekv 11:12

vilket enkelt kan härledas från ekvationerna (11:10) och (11:11). Vi har nu en komplett
kinetisk modell bestående av ekvationerna (11:(8 – 12)) som beskriver tidsberoendet av x med
endast hastighetskonstanten k och aktiveringsenergin E* de enda ingående variablerna.
Inversen av k benämner vi normalt som uppehållstiden.
Nedanstående figur visar korrelationen mellan global temperatur och ändringen av
koncentrationen av atmosfärisk koldioxid enligt Keeling [11:20]
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Figur 11:5 Data presenterade av Keeling [11:20] för att illustrera korrelationen mellan El
Nino-orsakad ökning av temperaturen och den snabba ökningen av halten atmosfärisk
koldioxid. Den blå kurvan visar den långsiktiga trenden. [figur från 11:14]
Vi noterar den tydliga toppen i CO2-kurvan 1998. Den orsakas av en ovanligt stark el Ninoeffekt. Vi ska nu använda denna tydliga effekt för att, med hjälp av Gösta Petterssons
kinetiska modell, undersöka temperaturberoendet närmare och beräkna uppehållstiden för
koldioxiden i atmosfären. Beräknade förändringshastigheter för olika värden på
excitationstemperaturen och med en uppehållstid på 14 år visas i följande figur:
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Figur 11:6 Svart kurva visar samma empiriska data som i Fig 11:5. Övriga kurvor i panel
Avisar de modellerade förändringshastigheterna för en uppehållstid på 14 år och varierande
aktiveringsenergier. Blå kurvan i panel B visar temperaturanomalin enligt de polynom som
använts i modellberäkningarna [11:14]
Vi får god överensstämmelse med observerade data för en aktiveringsenergi E = 165
kJ/mol/K. Överensstämmelse kan också fås för andra kombinationer av uppehållstid och
aktiveringsenergi. Om vi emellertid väljer ut året 1985 och beräknar koldioxidhalten med
olika uppehållstider (se nästa figur) ser vi att den observerade halten av koldioxid för 1985

Figur 11:7 Variation av den modellerade koldioxidhalten 1985 med parametrar satta att ge
överensstämmelse med amplituden på toppen 1998, El Nino toppen. De experimentellt
observerade nivåerna överensstämmer endast då uppehållstiden sätts till 14 år. [11:14]
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får vi vid en uppehållstid på 14 år. Uppehållstiden på 14 år bekräftas av att god
överensstämmelse fås för hela tidsintervallet 1850 till 2010, enligt nedanstående figur:

Figur 11:8 Variation av atmosfärisk koldioxidnivå sedan 1850 enligt empiriska data (grön)
och enligt den beskrivna modellen för tre skilda parametervärden. [11:14]
En oberoende granskning av Petterssons modell har gjorts av Pehr Björnhom [11:17]. En del
av resultaten med kommentarer visas i Björnholms figur 4 och 6 som återges nedan:

Figur 11:9 Björnholms test av Gösta Petterssons modell [11:17]
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Figur 11:10 Björnholms test av Gösta Petterssons modell [11:17]
”Överensstämmelsen med data från Law Dome är rimlig i detta fall med tanke på de fel som
finns i koldioxiddata och inte minst felen i de temperaturer som används för beräkning av
modellen under perioden 1850-1958.
Jag ser Gösta Petterssons modell som ett första steg i en ny linje för att förstå hur
temperaturen påverkar koldioxidhalten i atmosfären. För ytterligare diskussion av detta,
bland annat frågan om vad det innebär att Petterssons modell inte innehåller Revelleeffekten,
se min engelska rapport.” [11:17]
Björnholm tillhandahåller även verktyg så att läsaren själv kan göra beräkningar baserade på
Petterssons modell [11:17]. Vi återkommer till Revelleeffekten i ett separat kapitel.

Noter och referenser
[11:6] Gösta Pettersson (2019), Falskt Alarm, Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt
[11:7] https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-ii/
[11:8] https://drive.google.com/file/d/14CAmTf8xMGJkPvJCA4FAYjg3Bpc4toAQ/view
[11:9] https://falsktalarm.se/onewebmedia/paper4%20komp%20pdf.pdf
[11:10]
https://www.researchgate.net/publication/335418316_What_Humans_Contribute_to_Atmosp
heric_CO2_Comparison_of_Carbon_Cycle_Models_with_Observations
[11:11] https://www.youtube.com/watch?v=rohF6K2avtY
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[11:12] https://www.youtube.com/watch?v=HeCqcKYj9Oc
[11:13] https://www.youtube.com/watch?v=rCya4LilBZ8
[11:14] Gösta Pettersson (2014) Temperature effects on the atmospheric carbon dioxide level.
https://falsktalarm.se/onewebmedia/paper4%20komp%20pdf.pdf
Relaxation kinetics of atmospheric carbon dioxide
https://falsktalarm.se/onewebmedia/paper5%20komp%20pdf.pdf
[11:15] IPCC 2007, Fourth assessment report, Working group 1, pp 514 – 521
[11:16] Reaktioners temperaturberoende karakteriserades 1889 av Svante Arrhenius.
Arrheniusekvationen beskriver hur hastighetskonstanten, k, för en reaktion ökar med ökande
storlek av den absoluta temperaturen, T. R står för den allmänna gaskonstanten och A är en
för reaktionen specifik konstant. Temperaturens styrka bestäms av konstanten Ea vilken kallas
reaktionens aktiveringsenergi. Arrheniusekvationen står i samklang med modern
termodynamisk teori och har empiriskt visat sig hålla för såväl enskilda reaktionssteg som
komplexare termiskt styrda processer.
[11:17] P Björnbom https://klimatupplysningen.se/koldioxidmodellerna-revideras-fran-rutaett-gosta-pettersson/
Pehr Björnbom (2013). A comparison of Gösta Pettersson’s carbon cycle model with
observations.
Länk till dokumentation av datorprogrammen för att göra ovannämnda beräkningar.
[11:18] Kennedy, J. J., et al., J Geophys Res 116, D14104,
[11:19] CDIAC, 2012, T Boden et al., Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement
Manufacture, and gas flaring 1751 – 2009
[11:20] C.D. Keeling et al., Scripps Institution of Oceanography Reference No. 01-06

11.5 Klimatmodeller - Revellefaktorn
Henrys lag säger att jämviktstrycket ovanför en vätskefas är proportionell mot gasens
koncentration i vätskan. Partialtrycket (p) av koldioxid i luften är alltså, vid jämvikt,
proportionellt mot havets koldioxidhalt, och därmed mot havets totala halt (y) av
karbonatföreningar (koldioxid, kolsyra, bikarbonat- och karbonatjoner). Det innebär att
ändringar (Dp) av koldioxidens partialtryck vid konstant pH och temperatur måste ge upphov
till proportionella ändringar (Dy) av havets jämviktshalt av karbonatföreningar enligt
sambandet
Ekv 11:13
∆𝑝⁄𝑝 = ∆𝑦⁄𝑦
Revelle och Suess (1957) [11:22] fann att om ekvation (1) gäller, kan inte antropogena
utsläpp vara den huvudsakliga källan till atmosfärens ökande koldioxidhalt. Om, emellertid,
ökningen av trycket leder till cirka tio gånger mindre ökning av y än vad ekv (11:13)
föreskriver skulle det vara fallet. De föreslog därför att överföringen av överskott av koldioxid
till havet styrs av sambandet
Ekv 11:14
∆𝑝⁄𝑝 = 𝑅(∆𝑦⁄𝑦)
där den så kallade Revellefaktorn, R, betraktades som en konstant med värdet ungefär 10.
Bolin och Eriksson (1959) [11:24] har vidareutvecklat konceptet och påpekat att ett upptag av
koldioxid i rent vatten försurar detta. Genom att studera försurningseffekten fastslog de att
Revellefaktorns värde är 12,5.
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Gösta Petterssons modell ’luft och hav’ har kritiserats för att inte ta hänsyn till Revellefaktorn.
Pettersson [1] bemöter kritiken med följande ord: ’Nu är det så att Henrys lag har fått sitt
namn lag eftersom dess giltighet är väl befäst. Teoretiskt kan den härledas från
grundläggande termodynamiska samband, t. ex från massverkans lag. Experimentellt har den
för koldioxidens del befunnits gälla för temperaturer upp till 100 °C och för tryck från
bråkdelar av en atmosfär till 1000 atmosfärer. Revelle och Suess presenterade ekv (11:14)
som ett jämviktssamband gällande havet i sin helhet och vid konstant pH. Därför knmn direkt
konstatera att deras förslag att R=10 strider mot Henrys lag, vilken föreskriver att R=1 vid
jämvikt under de angivna förhållandena’
Variabeländringarna Dp och Dy förutsätts uppstå på grund av kontinuerliga utsläpp av
antropogent orsakad koldioxid. Det innebär att variablerna p och y varierar med tiden.
Ekvation (11:14) bör därför skrivas:
(dp/dt)/p = R[(dy/dt)/y]
Ekv 11:15
Bolin-Erikssons grundförutsättning att luftens koldioxid alltid befinner sig i jämvikt med
ytvattnets karbonatföreningar innebär att man förutsätter att dp/dt=dy/dt=0 enligt definitionen
av jämvikt. Deras på denna förutsättning baserade analys av ytvattnets karbonatkemi kan
därför omöjligen leda till slutsatsen att R=12,5. Jämviktsförutsättningen reducerar nämligen
ekv (3) till 0=R*0 vilken inte kan lösas med avseende på R. Petterson sammanfattar sin kritik
av Revellefaktorn med att: ’man inte kan lita ett skvatt på beräkningar gjorda med
kolcykelmodeller som utgår från ekv (11:14) och tilldelar Revellefaktorn r ett fixt värde i
närheten av 10. inte ens värdet r=1 är acceptabelt, eftersom kolcykelsystemet kommer att
befinna sig fjärran från jämvikt så länge vi släpper ut stora mängder fossil koldioxid och
temperaturen inte behagar hålla sig på någorlunda konstant sekelnivå. För fixa värden på R
representerar ekv (11:14) ingenting annat än en amatörmässig och matematiskt felaktig
beskrivning av vad som karakteriserar lösningen till de kinetiska differentialekvationerna för
koldioxid-utbytet mellan luft och hav.
En hög Revellefaktor medför en mycket lång uppehållstid för koldioxid i atmosfären och
innebär att vi kan påverka koldioxidhalten i atmosfären genom att minska utsläppen. En låg
Revellefaktor innebär att koldioxidhalten inte påverkas särskilt mycket av hur vi gör med
utsläppen. Exempelvis bör en ganska låg klimatkänslighet i kombination med en ganska låg
Revellefaktor innebära att inverkan av mänskliga koldioxidemissioner på den globala
temperaturen är försumbar. Pehr Björnbom [11:23] har, i detalj, diskuterat Revellefaktorns
respektive klimatkänslighetens betydelse för möjligheten till mänsklig påverkan av klimatet.
Skillnader i beräknade/observerade uppehållstider för IPCC-modellen och andra metoder
visas i nedanstående figur:
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Figur 11:11 Svarta staplar visar experimentella skattningar av koldioxidens
relaxationstid/uppehållstid (referenser till de enskilda observationerna i [11:25]) Grön
stapel visar IPCC:s bedömning av koldioxidens apparenta uppehållstid.

Noter och referenser
[11:21] https://klimatupplysningen.se/revellefaktorn-och-havets-karbonatkemi/
[11:22] http://uscentrist.org/platform/positions/environment/contextenvironment/docs/Revelle-Suess1957.pdf
[11:23] https://klimatupplysningen.se/revellefaktorn-lika-viktig-klimatkansligheten/
[11:24] Bolin, Bert and Eric Eriksson (1959), Changes in the Carbon dioxide Content of the
Atmosphere and Sea due to Fossil Fuel Combustion, in The Atmosphere and the Sea in
motion, edited by Bert Bolin, pp 130 – 142, New York: Rockefeller Institute Press.
http://nsdl.org/sites/classic_articles/Article8.htm
[11:25] Gösta Pettersson (2013) Falskt Alarm

11.6 Klimatmodeller – Harde/Salbys modell
Bernmodellen har kritiserats för att inte avklingningstiderna överensstämmer med
observationer (bombkurvan), att inte inkludera naturliga emissioner och inte ha något
temperaturberoende och för att vara ’ofysikalisk’. Kritiken har framförts av bland andra Harde
(2017) [11:9], Harde (1019) [11:10], Salby (2018) [11:11], Salby (2014) [11:12], Salby
(2015) [11:13] och Pettersson (2019) [11:14]. Vi har i kapitel 10.4 diskuterat Gösta
Petterssons modell. Vi kommer här att diskutera Harde/Salbys modell.
Enligt [Ref 11:27]: Utifrån de brister som Bernmodellen och liknande varianter uppvisar så
menar Harde att utbytet av CO2 måste modelleras så att det stämmer bättre med verkligheten:
§ Variationen av den naturliga netto emissionen av CO2 måste inkluderas och
kan inte antas vara noll. Den skall vara beroende av temperaturen eftersom
både emission (över land och hav) och absorption kan påvisas vara
temperaturberoende.
§ Absorptionen av CO2 skall ske på samma sätt för naturligt som för antropogent
emitterat CO2 och representeras av en gemensam uppehållstid. Bombkurvan
utgör en stark indikation för att absorptionen av CO2 beror av CO2
koncentrationen i sig själv. Endast med en sådan absorption kan systemet
balanseras och finna en ny jämviktsnivå i samband med nya tillskott av CO2.
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När dessa saker inkluderas i ekvationen för masskonservering blir det en ny uppställning
enligt:
dC(t)/dt = En(T(t)) + Ea(t) – (An+Aa) = En(T(t)) + Ea(t) – C(t)/τR(T(t))

Ekv 11:16

Den naturliga emissionen är nu beroende av temperaturen, T. Den naturliga och den
antropogena absorptionen är nu beroende av CO2 halten och sammanslagen till en och samma
term där τR är den gemensamma, temperaturberoende uppehållstiden. En och τR approximeras
i första ordningen med ett linjärt beroende av temperaturen enligt:
En(T(t)) = En0 + βE · ΔT(t)
τR(T(t)) = τR0 + βτ · ΔT(t)

Ekv 11:17
Ekv 11:18

βE och βτ är temperaturkoefficienterna för den naturliga emissionen och uppehållstiden.
Denna ekvation kan lösas numeriskt för att beräkna utvecklingen av CO2 koncentrationen
(figur 11:12 nedan). Som synes uppnås en bra överensstämmelse med observationerna vid
Mauna Loa för gjorda parameterval och en gemensam uppehållstid på 3,0 år. Det antropogena
bidraget orsakar enligt modellen att vi idag har 17 ppm högre CO2 koncentration än vad vi
skulle haft utan antropogena utsläpp. Det är totalt 15% av den totala ökningen av CO2 sedan
1750.

Figur 11:12 Numerisk lösning av Ekv 11:17-18, [11:27]
En väldigt bra överensstämmelse fås även om man tittar mer lokalt och med högre
tidsupplösning (figur 11:13). Som synes återskapar modellen CO2 utvecklingen vid Mauna
Loa mycket bra både sedan 1958 och inom respektive år.
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Figur 11:13 Harde/Salbys modell jämfört med Mauna Loa data
Harde/Salbys modell har stora likheter med Gösta Petterssons modell. Gösta Pettersson
kommenterar själv likheterna och skillnaderna mellan hans och Harde/Salbys modell på
klimatupplysningen [11:27]: Jo, det är rätt. Salbys modell har stora likheter med den som
jag presenterat i Falskt Alarm. Vi utgår båda från Revelles luft/hav-system. Vi inför båda
temperaturen som en variabel med signifikant effekt på C =lufthalten av CO2, men sen är
det vissa skillnader i den matematiska behandlingen. Jag utgår som reaktionskinetiker
från massverkans lag och uttrycker variationen av C som
dC/dt = -k1 C + k2 y + Utsläpp(t) y står för mängden CO2-ekvivalenter i havet, och kan
elimineras med masskonserveringsvillkoret och kännedom om utsläppshistoriken. Jag
hänför temperaturberoendet till hastighetskonstanten k2 och beskriver det med
Arrheniusekvationen, vilken anger k2 som en exponentiell funktion av temperaturen.
Vidare tar jag Hadleys data för den globala havstemperaturen som gällande för sagda
temperaturs historik. Salby har en annorlunda behandling av masskonserveringsvillkoret
och beskriver temperaturberoendet med hjälp av approximativa linjära samband. Likväl
gläder det mig att han kommer fram till ungefär samma resultat som jag vad bombkurvan
beträffar. Jag fann att denna svarar mot relaxationstiden (=uppehållstiden) 14 år. Salby
skattade relaxationstiden till 15 år. Vi drar båda slutsatsen att bombkurvan invaliderar
Bernmodellen. Jag bestämde min skattning av Arrheniusparametern för
temperaturberoendet från Keelingkurvans El Niño-oscillationer, vilka hör till de
experimentella data som min modell förmår återge (utöver bombkurvan och
Keelingkurvan. Jag misstänker att Salbys och Erik Axelkrans) modeller inte är så
konstruerade att de kan få något motsvarande experimentellt stöd genom anpassning till
El Niño-oscillationerna. Min modell presenterades och diskuterades i flera inlägg på
Klimatupplysningen år 2013 och framöver, t.ex [11:28] I de inläggen gavs några länkar
som inte längre fungerar. Motsvarande artiklar med beskrivning av min modell återfinns
numera på följande adresser [11:29]

Referenser och noter
[11:26] https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-i/
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[11:27] https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-ii/
[11:28] https://klimatupplysningen.se/den-informativa-bombkurvan-gastinlagg-gostapettersson/
[11:29] https//falsktalarm.se/onewebmedia/paper4 komp pdf.pdf
https//falsktalarm.se/onewebmedia/paper5 komp pdf.pdf

12 Henrys lag
Infångning av koldioxid från atmosfären för lagring i underjorden (CCS), innebär, i princip,
en sänkning av koldioxidens partiella gastryck i atmosfären. Eftersom atmosfären hela tiden
utbyter koldioxid med oceanerna innebär det också att jämvikten mellan oceanerna och luften,
med avseende på koldioxidkoncentrationen, rubbas lite. Vad händer i praktiken? Vi har
faktiskt gjort experimentet. I flaskan på videon [11:6] finns kolsyrat mineralvatten. Med
kapsylen tillsluten byggs lufttrycket i flaskan upp tills jämvikt inställer sig mellan det partiella
gastrycket i luften och koncentrationen i vätskan. När vi lättar på kapsylen kommer lufttrycket
ovanför vattnet att plötsligt sänkas till det omgivande lufttrycket, jämvikten rubbas och
vätskan kommer att avge sitt överskott av kolsyra/koldioxid, i form av en skur av synliga
bubblor, tills ny jämvikt infinner sig. Detta beskrivs fysikaliskt av Henrys lag som säger att
koncentrationen av en löst gas i en vätska är proportionell mot gasens partialtryck i gasfasen
ovanför vätskan. Den gäller både i oceaner och i Ramlösa-flaskor och kan inte ändras av
politiker hur mycket pengar de än anslår. Detta får formidabla konsekvenser för såväl CCSprojekt som fossilfritt stål och andra projekt som har till enda syfte att minska
koldioxidutsläpp eller reducera koldioxidinnehållet i atmosfären.
Henrys lag säger att jämviktstrycket av en gas ovanför en vätskefas är proportionell mot
gasens koncentration i vätskan [Ref. 12:1, pp 112 - 113]. Applicerat på atmosfären ovanför en
havsyta kan detta tolkas som att partialtrycket, p, av koldioxid vid jämvikt är proportionell
mot havets koldioxidhalt, och därmed mot havets totala halt, y, av karbonatföreningar
(koldioxid, kolsyra, bikarbonat- och karbonatjoner). Det innebär att ändringar, ∆p, av
koldioxidens partialtryck vid konstant pH och temperatur måste ge upphov till
proportionerliga ändringar, ∆y av havets jämviktshalt av karbonatföreningar enligt sambandet
Ekv 12:1
𝛥𝑝/𝑝 = (𝛥𝑦/𝑦)
I ett arbete från 1957 [Ref. 12:2] fann Revelle och Suess att antropogen utsläpp inte kan vara
den huvudsakliga orsaken till att luftens koldioxidhalt ökar om ovanstående ekvation gäller,
men skulle kunna vara det om ökningar av p leder till cirka 10 gånger mindre ökning av y än
vad ekvationen föreskriver. Man införde därför en så kallad Revelle-faktor med ett värde nära
10 i ekvationen. Se Ref. 12:1 för mer ingående diskussion av detta. Revellefaktorn beräknades
senare av Bolin och Eriksson [Ref. 12:3] till 12,5.
Kolets kretslopp har tre stora koldioxidreservoarer: Atmosfären, biosfären och hydrosfären,
som beskrivits i avsnittet Kolets kretslopp ovan och som illustreras i Figur 9:1. I de tidigaste
IPCC-rapporterna angavs ett storleksförhållande på 1:4:64 för kolinnehållet i dessa. I Figur
9:1 är förhållandet snarare ungefär 1:3:50. Om vi håller oss till det senare, innebär Henrys lag
att, ett tillskott av koldioxid till systemet, till exempel genom utsläpp till atmosfären, efter det
att jämnvikt inställt sig, att fördelas i reservoarerna i proportionerna 1:3:50. Med andra ord
kommer cirka 2 % att stadigvarande ge ett tillskott till atmosfären. Analogt kommer en
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artificiell reduktion av koldioxiden i atmosfären, tills jämvikt inställts, att fyllas på med 98 %
koldioxid huvudsakligen från den stora hydrosfäriska reservoaren, eftersom reduktionen, i
princip minskar koldioxidens partialtryck och vi får ett flöde från haven till atmosfären tills
jämnvikt etablerats enligt Henrys lag.
Observera att tiden till uppnående av jämvikt enligt Henrys lag bestäms av
reaktionskonstanter enlig Massverkans lag (se kapitel: 15 Massverkans lag)

Referenser och noter
[12:1] Gösta Pettersson, Falskt alarm; Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt
[12:2] R. Revelle & H. Suess, 1957, Tellus 12:18
[12:3] B. Bolin & E. Eriksson, 1958, in The atmosphere and the sea in motion, pp 130-142
[12:4] https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_capture_and_storage
[12:5] http://www.klimatupplysningen.se/2019/11/28/ccs-upp-det-bla/
[12:6] http://asikten.com/onewebmedia/Ramlosa.mov

13 Kosmisk strålning
(Reviderat 29 november 2021)
Solen består till 90% av väte, till 10% av helium och till 0,1% av andra beståndsdelar.
Kärnreaktioner i solen ger temperaturer som överskrider atomernas bindningsenergier och vi
får en joniserad (elektriskt laddad) gas, ett plasma. Koronan är den yttersta delen av
solatmosfären. Den expanderande koronan benämns solvinden och fyller upp hela den
interplanetära rymden. Solvinden är mycket dynamisk beroende på solens aktivitet som
varierar oregelbundet men kvasicykliskt i elvaårsperioder. Den del av rymden som utfylls av
solvinden benämns heliosfären och dess yttre gräns benämns heliopausen. Eftersom Solen är
en magnetisk stjärna består solvinden av ett utsträckt magnetiskt fält med ett flöde av laddade
partiklar, elektroner och protoner. Utan detta magnetiska fält skulle de utslungade partiklarna
från solen ha rört sig i räta banor radiellt ut från solen. Eftersom vi har ett magnetiskt fält
kommer emellertid de laddade partiklarna att påverkas av den elektromagnetiska kraft,
Lorentz-kraften, F=𝑞(𝑬 + 𝒗 × 𝑩), som gör att partiklarna binds till magnetfältet och de
kommer att röra sig i spiralbanor längs med de magnetiska fältlinjerna. (i själva verket har vi
en ömsesidig påverkan mellan partiklarna och magnetfältet). Där den supersoniska
solvinden/koronan når Jordens magnetfält sker en komplex koppling mellan det interplanetära
magnetiska fältet, IMF, och jordens magnetfält samtidigt som en del av solvindens partiklar
överförs till Jordens magnetosfär. I processen deformeras jordens magnetosfär kraftigt. Utan
yttre påverkan skulle jordens magnetosfär, i stort sett, ha varit ett symmetriskt magnetiskt
dipolfält. I det deformerade magnetfältet ligger jordens magnetopaus normalt på cirka 10
jordradiers avstånd från jorden på dagsidan (mot solen). På nattsidan utsträcks magnetosfären
mycket långt, i en svans, bortom 200 jordradier. Magnetosfärens utsträckning och form är i
ständig förändring beroende på solaktivitet. Samma typ av växelverkan mellan fält och
partiklar sker i heliopausen där solvinden möter det intergalaktiska magnetfältet och den
kosmiska strålningen. vi har försökt förklara grunden för hur det kan komma sig att solvinden,
genom sitt magnetfält, kan påverka partikelflödet mot jorden som därmed, i samband med
partikelkollisioner i atmosfären genererar kondensationskärnor (aerosoler) vilka skulle kunna
påverka molnbildningen. Grunden är alltså att de laddade partiklarna, såväl från solvinden
som de galaktiska, påverkas av magnetfält, vilket vi har försökt åskådliggöra ovan.
Därigenom modereras partikelinfallet mot Jorden beroende på det interplanetära
magnetfältets, IMF, styrka och riktning. Heliosfären skyddar alltså hela den interplanetära
rymden från galaktisk kosmisk strålning på samma sätt som jordens magnetfält,
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magnetosfären skyddar jorden från interplanetär strålning. Korrelationen mellan den kosmiska
strålningens modulation och solvindens variation är experimentellt påvisad. Notera även i

Figur 13:1 Kosmisk strålning och solfläckarnas variation 1951 - 2018 [McCracken and
Beer, 2015; Clette et al, 2014, Svensmark, 2019]
Figur 13:1, att vi idag har en mycket hög kosmisk strålning, enligt mätning med
neutronmonitor vid geofysiska observatoriet i Sodankylä, Finland. Detta beror sannolikt på att
vi är på väg in i ett minimum i solaktivitet (framgår inte av figuren), och därmed har en
mycket svag solvind.

Figur 13:2 Illustration av den fysiska mekanism som länkar solaktiviteten till klimatet. a) en
aktiv sol b) starkare solvind c) mindre kosmisk strålning når Jorden mindre jonisation f)
färre kondensationskärnor g) moln med färre droppar h) lägre reflektivitet i) mindre
reflexion av solstrålning och en varmare Jord
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Av intresse är att kvantifiera vilken infallande effektvariation som skulle behövas för den
molnbildningsmekanism som den kosmiska strålningen innebär. För att få en uppfattning av
detta har man studerat den komponent av havets uppvärmning som korrelerar med
solaktiviteten, manifesterad genom den nivåhöjning som temperaturvariationer ger. Genom att
uppskatta energiinflödet i oceanerna över elvaårscykeln, med hjälp av nivåvariationerna har
det varit möjligt att kvantifiera effekten av solaktivitetens variationer. Analysen ger att det
krävs ett energiinflöde på upp till 1,5 W/m2 över solfläckscykeln för att ge den observerade
variationen i havsnivåer [Shaviv, 2008]. Den totala variationen av solinstrålningen, är
omkring 0,2 W/m2 vilket innebär att variationen av den totala solstrålningen, TSI, inte ensam
kan förklara de observerade variationerna av havsnivåerna. En möjlig process skulle kunna
vara den mekanism som vi förklarat i detta inlägg, vilken skulle kunna ses som en
förstärkning av den effekt som utgår från solens variation, eller med andra ord, solens
variation skulle kunna ses som styrsignal för den molnbildningsmekanism som drivs av den
kosmiska strålningen.
I en nyligen publicerad artikel i Nature Science Reports [13:11] har Svensmark et al. använt
satellitdata från ’Clouds and Earth’s Radiant System’ (CERES) [13:12] för att uppifrån (Top
of Atmosphere, TOA) studera strålningsdrivningen tillsammans med molndata under några
starka så kallade ’Forebush Decreases’ (FD) för att därigenom få ett experimentellt värde på
styrkan av mekanismen. Sådana studier har genomförts tidigare, men har inte givit entydiga
resultat [13:14]. I den senast publicerade artikeln har man valt ut de starkaste FD:s och funnit
signifikant respons både med avseende på aerosoler och molnbildning. I den här studien har
man även studerat Jordens energibalans med hjälp av satellitdata.
’Forebush Decrease’ är sedan det upptäcktes på 1940-talet av den amerikanske fysikern Scott
E Forebush, ett välkänt fenomen. FD består i en plötslig minskning av den galaktiska
kosmiska strålning som når jorden, på grund av plasmautkast (’coronal mass ejection’, CME)
på solen. CME orsakar ett förhöjt magnetiskt fält i solvinden, som i sin tur avleder del av den
kosmiska strålningen från att träffa jordens atmosfär [13:13]. FD är mycket distinkta fenomen
med en varaktighet på cirka en vecka. FD är därmed väl lämpade för att studera avvikelser
från normala förhållanden. Man skulle kunna säga att naturen bjuder på excellenta
experimentbetingelser för att kunna studera distinkta effekter och dess kausalitet. Svensmark
et al. har använt de tretton starkaste FD:s efter år 2000 under vilka satellitinstrumenten har
varit tillgängliga.

Figur 13:3 Källa: Ref. 13:2
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Strålningsbalanserna baserat på de fem starkaste FD:s sammanfattas i Figur 13:3 tillsammans
med variationen av den kosmiska strålningen enligt mätningar vid Oulu-observatoriet [13:15].
Diagrammet visar den relativa strålningsbalansen (vänstra skalan) för observationer i områden
med låga moln (liquid clouds) (röd kurva), höga moln (cyan-färgad kurva), globalt (violett
kurva) och galaktisk kosmisk strålning (blå kurva, högra skalan). Tidsskalan är dagar relativt
minimivärdet i den kosmiska strålningen. Vi noterar att maxvärden i strålningsbalansen på
cirka 1 – 2 W/m2 nås cirka fem dagar efter minimum av den kosmiska strålningen.
Fördröjningen på fem dagar orsakas av den tid det tar för de bildade aerosolerna att växa till
kondensationskärnor av den storlek som krävs för molnbildningen. Drivningens medelvärde
för dessa fem starkaste FD:s har uppmätts till 1,7 W/m2. Resultatet av denna studie
överensstämmer väsentligen med en tidigare studie där man genom att uppskatta
energiinflödet i oceanerna över solens elvaårscykel, och med hjälp av oceanernas
nivåvariationer har uppskattat effekten av solaktivitetens variationer. Analysen i den studien
gav att det krävs ett energiinflöde på upp till 1,5 W/m2 över solfläckscykeln för att ge den
observerade variationen i havsnivåer [13:17]. Styrkan på de studerade FD:s ligger i
intervallet 64 – 119 % av den typiska variationen mellan solminimum och solmaximum i
termer av jonproduktion på grund av kosmisk strålning. Spännvidden i styrkan på den
kortvariga störningen som de studerade ’Forebush decreases’ orsakar på atmosfären kan alltså
jämföras med den naturliga variation som man har under en solcykel. IPCC WG1
anger ’radiative forcing’ på klimatet från solaktivitet under perioden 1750 till 2011 till 0,05
W/m2 vilket de påpekar är försumbart jämfört med variationer i antropogen påverkan på
växthusgaser som anges till 2,3 W/m2. [13:16]. Vid denna jämförelse mellan klimatpåverkan
av solaktivitet respektive antropogent koldioxidutsläpp ska man komma ihåg att drivningen på
grund av variationer i solaktivitet, på 1,7 W/m2 baseras på experimentella mätningar och
drivningen på 2,3 W/m2 genom mänsklig påverkan baseras på modellberäkningar. Den
refererade studien [13:11] innehåller en mycket mer detaljerad analys än vad vi har kunnat
redogöra för här, till exempel beroenden av geografisk lokalisation, våglängder, molntyper,
statistisk signifikans med mera.
I ett videosamtal [13:18] på ’Net zero watch’ kommenterar Svensmark studien i Nature
Science Reports, och han uttrycker tvivel på att IPCC kommer att ta hänsyn till dessa resultat,
speciellt som man i senaste rapporten har återgått till hockeyklubba-modellen och alltså inte
vidkänns någon signifikant naturlig variation av temperaturen utöver den antropogena
påverkan. På frågan om vad nästa steg i denna forskningsverksamhet skulle vara, svarar
Svensmark att han skulle vilja modellera hela 1900-talets klimatvariationer med hänsyn till
effekter av solaktiviteten, men han tvivlar på att detta kommer att finansieras med
forskningsanslag eftersom denna forskning är mycket impopulär då resultaten indikerar att
inverkan av antropogena koldioxidutsläpp skulle behöva ges mycket mindre betydelse än de
för närvarande gör.

Referenser och noter
Ref. 13:1 Svensmark, H. and Friis-Christensen, E. 1997. Variation of cosmic ray flux and
global cloud coverage—A missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric
and Solar- Terrestrial Physics 511: 1225–1232.
Ref. 13:2 H. Svensmark, M.B. Enghoff, N. Shaviv and J. Svensmark, Increased ionization
supports growth of aerosols into cloud condensation nuclei, Nature Communications DOI:
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14 Termodynamikens andra huvudsats
Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en kallare kropp till en
varmare kropp (Clausius)
eller
Det finns ingen process vars enda resultat är att värme från en enda värmekälla helt
omvandlas till mekaniskt arbete (Kelvin)
Kelvins version kan även formuleras: ett perpetuum mobile av andra slaget är omöjligt
[Nationalencyklopedin]
Termodynamikens andra huvudsats används ibland som intäkt för att växthuseffekten skulle
strida mot naturens lagar. Se till exempel inlägget ’Finns växthuseffekten??’ i
bloggen ’Klimatsans’ [13:1]. Så här sammanfattar man:
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Figur 14:1 Uppmätt temperaturfördelning i atmosfären [14:1]

Troposfären är det skikt av atmosfären, där temperaturen sjunker med höjden över havet.
Medelhöjden är cirka elva kilometer, men höjden varierar med både latitud och årstid.
Ev. värmestrålning från övre troposfären mot jordytan kan inte värma jorden. Det skulle stå i
strid med termodynamikens 2. huvudsats, eftersom det är kallare där uppe än på jordytan.
Det korta motargumentet mot detta resonemang, och som omfattas av de flesta, är att
växthuseffekten inte består i att den kalla troposfären värmer upp jordytan, utan att
växthusgaserna i den lägre troposfären hindrar utstrålning och därmed minskar avkylningen
av jordytan. [14:3]
C-G Ribbing har, lite utförligare, klargjort varför ’växthuseffekten’ inte strider mot
termodynamikens andra huvudsats i några inlägg i klimatupplysningen.se [14:2]:
Alla medier har termisk utstrålning, även i närvaro av ett varmare medium. Det som
termodynamiken sätter en gräns för är att nettotransporten alltid går från det varmare till det
kallare mediet. För att något tydligare illustrera detta citerar jag denna figur från Handbook
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Figur 13:2 Radiansen i troposfären, Handbook of Optics [5:1]

of Optics (OSA &McGrawHill, NY 1976) med strålningen genom atmosfären, både uppåt och
nedåt. På y-axeln ges strålningseffekten (radiansen) som funktion av våglängden.
Den översta heldragna kurvan är svartkroppsstrålningen för -1 °C (272 K), vilket är ett
lämpligt medelvärde för det atmosfärsskikt som strålar. Nästa heldragna kurva är
intensitetsfördelningen hos den utåtgående värmestrålningen. I detta fall är värdena
beräknade för en kall och torr atmosfär som nämnts (“Midlatitude winter model”). Vi
noterar att denna utåtgående strålning nära nog ansluter till svartkroppskurvan i intervallet
8-13 µm. Det dubbla absorptionbandet vid 9-10 µm är ett undantag, och vi vet från den
tidigare figuren att det beror på absorption av vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2).
Figuren bekräftar alltså att i atmosfäriska fönstret 8-13 µm kan jorden stråla ut nära nog som
en svart kropp genom en torr och kall atmosfär. Det ser alltså inte ut så här ovanför
tropikerna. Om det blir mera vattenånga och/eller koldioxid, så reduceras denna utstrålning.
Detta är kärnan i den atmosfäriska växthuseffekten.
Till slut betraktar vi den streckade kurvan. Den är beräknad instrålning från atmosfären mot
jordytan – dvs den omdiskuterade återstrålningen. Man ser direkt att den streckade kurvan
har ett våglängdsberoende som är motsatt den streckade. Detta är i överensstämmelse med en
fundamental princip. Om atmosfären inte kan absorbera i 8-13 intervallet, då kan den inte
heller utsända strålning i detta intervall. Det motsatta gäller också, dvs i intervallet 14-17
µm, där atmosfären är starkt absorberande, där kan den stråla ut. En svart kropp har
maximal emittans därför att den absorberar all inkommande strålning.
En termodynamisk fundamentalist skulle kunna oroas av att i 14 - 17 intervallet, där strålar
den kalla atmosfären mer mot jorden, än vad den varmare jordytan strålar ut genom
atmosfären. Återigen är det den totala effekttransporten som styrs av termodynamiken. I ett
enstaka våglängdsintervall bryts inte någon princip. Om vi istället betraktar ytorna under
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respektive kurva (dvs integralerna), motsvarar de den totala strålningstransporten. Det syns
med ögonmått att den totala utstrålningen är större än den totala instrålningen.
Strängt taget är det inte nödvändigt att utstrålningen är större än instrålningen. I den totala
effekttransporten ingår också bidrag från ledning, konvektion och förångning/kondensation. I
tropikerna är detta av stor betydelse, samtidigt som utstrålningen är kraftigt reducerad – där
räcker det inte att räkna enbart med strålningen.
För att sammanfatta:
1. “Växthuseffekten finns”.
2. Instrålning från kall atmosfär mot en varmare jordyta strider inte mot termodynamiken.
3. Figur 14:2 ovan visar vid vilka våglängder och i vilken utsträckning atmosfären kan
behandlas som en svart kropp.
Referenser och noter
[14:1] https://klimatsans.com/2021/05/08/finns-vaxthuseffekten/
[14:2] https://klimatupplysningen.se/atmosfarens-aterstralning-3/
[14:3] https://skepticalscience.com/Second-law-of-thermodynamics-greenhouse-theory.htm

15 Massverkans lag
Massverkans lag stipulerar att farten för alla elementära reaktionssteg är proportionell mot
mängden/koncentrationen av det reagerande ämnet. Farten för havens upptag av CO₂ är alltså
proportionell mot luftens halt av CO₂. [15:1] Luftens halt av CO₂ är bara drygt 400 ppm, parts
per million, d.v.s. 0,4 ‰, promille. Således finns det 2.500 molekyler luft för varje molekyl
CO₂. Det går långsammare att komma fram för den ensamma molekylen, då så många andra
står i vägen. Men det är diffusionen i den ena riktningen, neråt. Den balanseras av diffusion
uppåt, vars hastighet bestäms av halten CO₂ i havens vatten. Då havens volym är enorm,
ändras halten inte märkbart av våra utsläpp, så att den uppåtriktade hastigheten i praktiken är
konstant. Således bestäms transportens netto nästan helt av halten i luften [15:1].
Massverkans lag, även kallad Guldberg-Waages lag efter norrmännen Cato
Guldberg och Peter Waage, är en lag som för en reversibel kemisk reaktion ger ett samband
mellan reaktanternas aktiviteter vid kemisk jämvikt. Uttryckt som en generell formel lyder
sambandet:
*

:

𝐾 = N 𝑎9 #

Ekv 15:1

9&$

Här är
K = reaktionens jämviktskonstant;
a = de olika ämnenas aktiviteter, som är lika med deras koncentrationer
om aktivitetskoefficienterna är lika med 1;
ν = den stökiometriska koefficienten, med positiv tecken för reaktionsprodukter och negativ
tecken för reagens.
I en allmän form kan en reversibel process skrivas: A + B ⇄ C + D. Startas processen
med A och B kommer C och D att bildas, men dessa senare börjar då att reagera under
bildning av A och B. Eftersom hastigheten för reaktionen mellan två ämnen är proportionell
mot ämnenas respektive koncentration är hastigheten för ovanstående reaktion från höger till
vänster först noll, men den ökar allteftersom det bildas mer och mer av C och D. Oavsett om
man utgår från A + B eller C+ D kommer man förr eller senare till ett tillstånd där reaktionen
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är lika snabb i båda riktningarna. Lika mycket C + D bildas då per tidsenhet som det
förbrukas och mängden av A + B respektive C + D kommer då inte att förändras trots att
processen fortfarande löper i båda riktningarna. Man säger att en dynamisk jämvikt inträtt i
systemet. [15:2]

Referenser och noter
[15:1] https://klimatsans.com/2021/07/04/vart-tar-koldioxiden-vagen/
[15:2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Massverkans_lag
[15:3] https://klimatupplysningen.se/vi-raknar-pa-en-simbassang/
[15:4] https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-i/
[15:5] https://klimatupplysningen.se/varfor-okar-atmosfarens-koldioxidhalt/

16 Lufttäthetens exponentiella höjdberoende
Vi börjar med att bortse från luftens cirkulation och utgår från allmänna gaslagen
Ekv 16:1
𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Där pär trycket, V är volymen, n är antalet mol, R är allmänna gaskonstanten och T är
temperaturen i Kelvin. Vi betecknar trycket vid havsytan p0 och tätheten på motsvarande höjd
𝜌' Om vi applicerar Ekv 16:1 på havets (eg geoidens) nivå och på höjden h får vi:
Ekv 16:2
𝑝' 𝑉' = 𝑛𝑅𝑇
Ekv 16:3
𝑝' = 𝜌' 𝑅𝑇
Ekv 16:4
𝑝 = 𝜌𝑅𝑇
Om vi eliminerar RT i ekvationerna 16:3 och 16:4 får vi
𝜌'
Ekv 16:5
𝜌= 𝑝
𝑝'
Betrakta ett volymselement i ett gravitationsfält. I hydrostatisk jämvikt måste nettokraften
som påverkar volymselementet vara noll:
(𝑝 + 𝑑𝑝)𝐴 + 𝑚𝑔 = 𝑝𝐴
Ekv 16:6
Där A är volymselementets horisontella yta, p är trycket underifrån och p+dp är trycket
uppifrån, m är elementets massa och g är gravitationen. Vi löser ut dp och använder oss av
definitionen på täthet:
Ekv 16:7
𝑑𝑝 = −𝜌𝑔𝑑𝑦
Där y är volymselementets vertikala utsträckning. Med Ekv 16:5 får vi:
𝜌'
𝑑𝑝 = − 𝑝𝑔𝑑𝑦
Ekv 16:8
𝑝'
𝑑𝑝
𝜌'
Ekv 16:9
= − 𝑔𝑑𝑦
𝑝
𝑝'
Vi integrerar Ekv 16:7
;
<
𝑑𝑝
𝜌'
Q
= −Q
𝑔𝑑𝑦
Ekv 16:10
;$ 𝑝
<$ 𝑝'
𝑝
𝜌'
𝑙𝑛 = − 𝑔(𝑦 − 𝑦' )
Ekv 16:11
𝑝'
𝑝'
Om vi sätter höjdreferensen y0 = 0 och betecknar höjden med h får vi
𝑝
𝜌'
𝑙𝑛 = − 𝑔ℎ
𝑝'
𝑝'
Om vi ur detta löser ut p får vi:
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Ekv 16:12

𝜌'
Ekv 16:13
𝑔ℎ)
𝑝'
I en atmosfär utan cirkulation i hydrostatisk jämvikt i ett gravitationsfält får vi alltså en
exponentiell höjdfördelning av tätheten.
𝑝 = 𝑝' exp (−

Referenser och noter
[16:1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Ideala_gaslagen

17 Le Chatelier’s princip
Populära beskrivningar av le Chatelier’s princip skulle kunna vara:
När ett system I jämvikt utsätts för förändring I koncentration, temperatur, volym eller tryck,
ändras systemet till ett nytt jämviktsläge och denna ändring motverkar den pålagda
förändringen
eller:
När ett system störs, kommer det att minimera de ändringar som har pålagts
eller helt enkelt:
Varje system I status quo reagerar genom att motverka varje förändring.
Striktare formuleringar för tillämpningar inom fysik eller kemi finns i Ref [17:1]

Referenser och noter
[17:1] https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Chatelier%27s_principle

18 Drivmekanismernas styrkor
Vi har I tidigare kapitel gått igenom ett antal källor och mekanismer av betydelse för jordens
klimat. Vi kommer att använda oss av begreppet ’forcing’ för att jämföra de olika
mekanismernas betydelse. På svenska skulle ’forcing’ kunna översättas till kraft, styrka eller
drivning. Vi kommer att ange ’forcing’ med dimensionen [W/m2]. det vill säga egentligen
effekttäthet och vi kommer att använda benämningen ’drivning’ i fortsättningen.
Drivning
Källa/mekanism
Referens/kommentar
[W/m2]
Solkonstanten
1360,0 Kap. 2 Milankovic-cyklerna
Variation av solens strålning, TSI
0,2 Kap 10
Den strålning som når jordens atmosfär varierar
med 6,9 % under ett år på grund av jordens
varierande avstånd från solen (1360*0,069)
94,0 Kap. 2 Milankovic-cyklerna
Minskad strålningsdrivning på grund av moln
0 - 90,0 Kap. 3; Fig 3:1
Fördubbling av koldioxidhalten enligt AGW
Kap. 1, Ref 1; Kap. 3;
2,3 Fig. 18:1
Ökad koldioxidhalt 0 – 400 ppm
30,0 Kap. 6; Ref. 6:3; Fig 6:6
Ökad koldioxidhalt 400 – 800 ppm
3,0 Kap. 6; Ref. 6:3; Fig 6:6
Ökad koldioxidhalt 800 - 1200 ppm
1,7 Kap. 6; Ref. 6:3; Fig 6:6
Varierad drivning på grund av solaktivitet
1,5 Kap 11; Ref 11:9
Den viktigaste slutsatsen vi kan dra av ovanstående tabell är att osäkerheten i molnens
inverkan är mer än en storleksordning (tiopotens) större än alla övriga faktorer inklusive
antropogen klimatpåverkan.
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Vi inkluderar också, som jämförelse, en graf från EPA, United States Environment Protection
Agency:

Figur 18:1 Strålningsdrivning enligt EPA [Ref 18:1]

Referenser och noter
[18:1] https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-climate-forcing
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