
Uppehållstid 
Uppehållstiden, u, definieras som mängden av ett ämne, x, i en reservoar dividerat med 
hastigheten, dx/dt, för ämnets utflöde ur reservoaren.




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




vilken säger att störningar i systemets jämvikt kommer att utjämnas genom att x och y ändras till 




u = x /(−d x /dt)

d x /dt = − k12x + k21y

Figur 11 Beräknad kvarvarande koldioxid i atmosfären

Figur 12 Bernmodellen jämförd med avklingning efter 
atombombsprov i atmosfären





dess  så att jämviktsvillkoret  är uppfyllt. Med beaktande av villkoret att 
summan av x och y är konstant,




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.
 

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 , 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  drar vi slutsatsen att  måste vara mycket större än 


 då förhållandet mellan x och y är 1:64. Vi kan därför, i det här sammanhanget försumma  
och sätta koldioxidens relaxionstid lika med  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.

Figur 11 visar beräknad kvarvarande koldioxid  atmosfären för de två extremvärdena för 
uppehållstider. Vi noterar att man i inget av fallen kan förklara ökningen i mätningarna på Mauna 
Loa med enbart koldioxid av fossilt ursprung. De av Bernahu uppmätta värdena på 4,3 ppm 
(motsvarande 9 GtC) ligger långt under de beräknade värdena.


Senare IPCC rapporter har angivit betydligt längre uppehållstider, 100 år eller mer (se Fig 13), 
baserat på den beräkningsmodell som betecknas Bernmodellen. Bernmodellen har kritiserats 
bland annat för att den redan från början antar att all antropogen koldioxid samlas upp i 
atmosfären. (Figur 11-13 efter Pettersson, 2017)


k12x = k21y d x /dt = 0

x + y = k

r = 1/(k12 + k21)

(4 + 64)/(1 + 4 + 64) = 0,9855

k12x = k21y k12
k21 k21
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Figur 13 Publicerade uppehållstider baserade på olika 
beräkningsmetoder
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