Fysiken
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]
Originaltexten lyder: If it disagrees with experiment, it is wrong. In that simple statement is the key to science. It doesn’t make any
diﬀerence how beautiful our guess is, it doesn’t matter how smart you are who made the guess, or what his name is…….If it disagrees
with experiment, it’s wrong. That’s all there is to it. [Richard Feynman on the scientific method]

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:

S = kT4

där k är Plancks konstant 5,67*10-8 Watt per kvadratmeter. Man räknar med att bara 70 % av
inkommande solstrålning penetrerar atmosfären eller reflekteras på jordytan, d.v.s.

0,7S = k T 4

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):

0,7S = 4k T 4

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

Figur 1 Temperaturfördelning i atmosfären

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. Denna
skillnad kan förklaras av gravitationens inverkan på luftmolekylerna. 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 detta måste
då kompenseras genom att dess kinetiska energi ökar, det vill säga temperaturen ökar ju längre
ner vi kommer mot jordytan. Detta ger ett nästan linjärt temperaturberoende med höjden. I torr luft
förändras temperaturen med cirka 9,8 °C/km. För fuktig luft brukar man använda ett värde på 6,5
°C/km. På 5 km höjdskillnad skulle man alltså få ett 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).
I grunden kan alltså det faktum att vi, på jordytan, har en, för mänskligheten, lämplig
medeltemperatur förklaras som en ren gravitationseﬀekt. Denna teori utvecklades under 1870talet av den Österrikiske kemisten Johann Josef Loschmidt.
I förklaringen har vi förstås gjort många antaganden och förenklingar, bland annat: 1) Jorden
betraktas som en svart kropp, 2) Modellen är endimensionell 3) Modellen är statisk

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
varierande mängd vatten i fast-, flytande- eller gasform. Normalt kan vattenångan utgöra upp till
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

Figur 2 Atmosfärens strålningsegenskaper
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 2. Växthusgasernas
molekyler absorberar alltså den uppåtgående infraröda strålningen inom sina respektive
resonansband. Därefter återutsänder de energin men nu i alla riktningar, såväl nedåt som uppåt.

Figur 3 Konsekvenser av ökad mängd växthusgaser [efter Lindzen]

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 3, 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.

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

Figur 4 Radiansen i troposfären (Handbook of Optics)
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. Den översta heldragna
kurvan i Figur 4 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 2 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 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 4 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
absorptionbandet vid 9-10 µm är ett undantag, och vi vet från Figur 2 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.
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. 9]. Även i Wikipedia finns en utförlig
förklaring [Ref. 10]. Notera att Schwarzchild’s ekvation ifrågasätts starkt av Claes Johnsson
(professor i tillämpad matematik vid KTH) som ofysikalisk med hänvisning till termodynamikens
grundsatser [Ref. 11].

Klimatkänsligheten
Man har empiriskt funnit att den temperaturökning som orsakas av ökad koncentration av

Figur 5 Sammanställning av publicerade klimatkänsligheter

koldioxid, CO2, är proportionell mot logaritmen för koncentrationsändringen [Pierrehumbert,
2011]. 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 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 CO2koncentrationen. 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 5. 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.

Kolets kretslopp

Figur 6 Kolets kretslopp enligt IPCC

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 6. 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:

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

Figur 7 Uppmätt koldioxid i atmosfären av fossilt ursprung [Bernah, 2017]
3 % av kretsloppet. Det kol som finns i atmosfären, 760 GtC i Figuren, motsvarar cirka 358 ppm
kodioxid. (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, se Figur 7 [Bernahu, 2017].

Man skulle kunna likna de två koldioxidreservoarerna, hydrofären och atmosfären som två
kommunicerande kärl enligt Figur 8.

Figur 8 Hydrosfären och atmosfären som två kommunicerande kärl. De två kärlen
visar de ungefärliga inbördes volymerna av koldioxid i de två reservoarerna. En
atmosfär med högt partialtryck av koldioxid symboliseras med en vätskenivå över det
stora kärlets och som konsekvens fås ett flöde från det lilla till det stora kärlet. Ett lågt
partialtryck i atmosfären skulle motsvara ett flöde från det stora kärlet till det lilla. Det
senare fallet skulle kunna symbolisera eﬀekten av koldioxidinfångning med CCSmetoder. Av det lilla kärlets 760 GtC utgör ungefär 7,6 GtC koldioxid av fossilt
ursprung, vilket är för liten volym att åskådliggöra i denna figur.

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 växter.

Figur 8 koldioxidhalt i luften
Av Figur 8 framgår att vi nu har extremt låg halt av koldioxid i ett geologiskt perspektiv. Direkta
mätningar av koldioxidhalten finns från början av 1800-talet.

Figur 9 Kemiska koldioxidmätningar, norra hemisfären [Beck,
Enligt Figur 9 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 med cirka 320
ppm. Vi noterat att, med detta perspektiv, är inte Keelingkurvan på något sätt extrem jämfört med

Figur 10 Koldioxidmätningar på Mauna Loa (Keelingkurvan)

den naturliga variation som vi har haft under de senaste 200 åren (se infällt diagram i Figur 9 med
Becks data sammanfogade med Keelingkurvan). 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. De ursprungliga värdena från Siple visar inte den goda
överensstämmelse med Mauna Loa-värdena som Figur 11 visar. Infällt visas värdena före
redigering [Javorowski, 2007, Ref. 6]. För att få god överlappning av mätserierna har man
parallelförskjutit Siple-värdena 83 år framåt i tiden. Detta motiveras av att det uppskattas ta vid
pass 80 år innan alla öppna porer i den blivande isen blir helt tilltäppta.

Figur 11 Koldioxid i atmosfären enligt IPCC

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

u = x /(−d x /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

d x /dt = − k12 x + k 21y

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

Figur 12 Beräknad kvarvarande koldioxid i atmosfären

dess k12 x = k 21y så att jämviktsvillkoret d x /dt
summan av x och y är konstant,

= 0 är uppfyllt. Med beaktande av villkoret att

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.

r = 1/(k12 + k 21)

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.

Figur 13 Bernmodellen jämförd med avklingning efter
atombombsprov i atmosfären
Utgående från jämviktsvillkoret k12 x = k 21y drar vi slutsatsen att k12 måste vara mycket större än
k 21 då förhållandet mellan x och y är 1:64. Vi kan därför, i det här sammanhanget försumma k 21
och sätta koldioxidens relaxionstid lika med 1/k12 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 12 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 12-14 efter Pettersson, 2017, Ref. 5)

Figur 14 Publicerade uppehållstider baserade på olika
beräkningsmetoder

Henrys lag och kolinfångning
Henrys lag säger att jämviktstrycket av en gas ovanför en vätskefas är proportionell mot gasens
koncentration i vätskan [Ref. 5, p 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. 1)
Δp /p = (Δy/y)
I ett arbete från 1957 [Ref. 16] 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. 5 för mer ingående diskussion av detta. Revellefaktorn beräknades senare av Bolin och
Eriksson [Ref. 17] 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 6. I de tidigaste IPCCrapporterna angavs ett storleksförhållande på 1:4:64 för kolinnehållet i dessa. I Figur 6 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 artificiell reduktion av
koldioxiden i atmosfären, tills jämvikt inställts, att fyllas på med 98 % koldioxid huvudsakligen från
den stora hydrosfäriska reservoaren (haven), eftersom reduktionen, i princip minskar koldioxidens
partialtryck och vi får ett flöde från haven till atmosfären tills jämnvikt etablerats enligt Henrys lag.
Med denna bakgrund kan man begrunda förslagen om att reducera atmosfärens halt av koldioxid
genom infångning och lagring under jord, den så kallade CCS-metoden. En utförlig artikel om
tekniken finns i Wikipedia [Ref. 18]. Låt oss ta förslaget från Stockholm Exergi som föreslår att
infånga 800 000 ton CO2 per år. Kostnaden för detta skulle bli 1000 kr per ton, det vill säga 800
mkr per år. Enligt ett inlägg av Johan Montelius i Klimatupplysningen [Ref. 19] skulle ungefär 60
000 ton av de ursprungliga 800 000 finnas kvar i atmosfären efter 40 år även utan CCS, och
permanent skulle 16 000 ton, eller 2 %, enligt beräkningarna ovan, bli kvar permanent i
atmosfären. Vi har alltså en kostnad på 800 mkr per år eller 50 mkr per ton för att permanent
slippa 16 000 ton koldioxid i atmosfären.

Numeriska klimatmodeller
The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction
of future climatic states is not possible [IPCC report 2001]
De (grund-) ekvationer som beskriver väder/klimatsystemen är dessa.

u = vindkomponent i ost-västlig riktning (x-led) >0 för riktning mot öster
v = vindkomponent i nord-sydlig riktning (y-led) >0 för riktning mot norr
w = vertikalvind >0 för uppåt (z-led)
T = luftens temperatur
f = 2Ω sin φ, Coriolisparametern, där Ω är jordens rotationshastighet och φ är latituden
ρ = luftens densitet
p = luftens tryck
Cp = luftens specifika värme
R = gaskonstanten för luft
Edward Lorenz (1917, 2008) var kaosteorins fader, men samtidigt forskare inom meteorologi. Han
skapade en tidig vädersimularor 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-exponent1 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. [ Översättning av artikel avAnthony Watts i Ref. 12]
Arnoldy Watts avslutar sitt inlägg (i översättning):
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
Beskriver förutsägbarheten hos ett dynamiskt system. En positiv Lyapunovexponent tolkas vanligtvis som att vi har ett
system med kaotiska egenskaper
1

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)
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.

Kosmisk strålning

Figur 15 Illustration av infallande kosmisk
strålning med molnbildning

I en första publikation från 1997 rapporterade
Svensmark et al [Ref. 13] en god korrelation
mellan solaktivitet (förekomsten av solfläckar) och
temperaturen på norra halvklotet. Hypotesen var
att det magnetfält som var förbundet med
solutbrotten förhindrade den kosmiska
strålningen att nå atmosfären. Därmed skulle ett
mindre antal kondensationskärnor, aerosoler, för
molnformation förekomma under hög solaktivitet.
De detaljerade sambanden har studerats under
följande årtionden, bland annat vid modellförsök
vid CERN. I en senare studie [Ref. 14] har man
visat, både teoretiskt och experimentellt, hur
växelverkan mellan joner och aerosoler kan
accelerera tillväxten av kondensationskärnor.
Detta ger den fysikaliska grunden för att tolka en
stor mängd empiriskt material i termer av att
solaktiviteten spelar en roll i variationen av
jordens klimat. Till exempel har man funnit god
överensstämmelse med den medeltida
värmeperioden omkring år 1000 och med den
kalla perioden under lilla istiden 1300 - 1900 och
solaktiviteten.

Hypotesen kan sammanfattas [Ref. 15]:
•
•
•

•
•

Cosmic rays, high-energy particles raining down from exploded stars, knock electrons out
of air molecules. This produces ions, that is, positive and negative molecules in the
atmosphere.
The ions help aerosols – clusters of mainly sulphuric acid and water molecules – to form
and become stable against evaporation. This process is called nucleation. The small
aerosols need to grow nearly a million times in mass in order to have an eﬀect on clouds.
The second role of ions is that they accelerate the growth of the small aerosols into cloud
condensation nuclei – seeds on which liquid water droplets form to make clouds. The more
ions the more aerosols become cloud condensation nuclei. It is this second property of
ions which is the new result published in Nature Communications.
Low clouds made with liquid water droplets cool the Earth’s surface.
Variations in the Sun’s magnetic activity alter the influx of cosmic rays to the Earth.

•
•
•
•
•
•

When the Sun is lazy, magnetically speaking, there are more cosmic rays and more low
clouds, and the world is cooler.
When the Sun is active fewer cosmic rays reach the Earth and, with fewer low clouds, the
world warms up.
The implications of the study suggests that the mechanism can have aﬀected:
The climate changes observed during the 20th century
The coolings and warmings of around 2°C that have occurred repeatedly over the past
10,000 years, as the Sun’s activity and the cosmic ray influx have varied.
The much larger variations of up to 10°C occurring as the Sun and Earth travel through the
Galaxy visiting regions with varying numbers of exploding stars.

Figur 16 Red curve is the variation in the local supernova rate, and therefore also the
variation in cosmic ray flux during the last 500 Myr. The colored band indicates climatic
periods: warm periods (red), cold periods (blue), glacial periods (white and blue hatched
bars) and finally peak glaciations (black and white hatched bars). The proportions of
carbon-13 in sediments (d13C in parts per mill) over the past 500 Myr, shown in the scattered
points, reflect changes in the carbon cycle. d13C carries information on the burial of
organic material in sediments, and is therefore a record of bio-productivity. Blue dashed
curve is smoothed d13C. Circles are d13C from marine carbonates, open circles with a star
symbol, Jurassic to Neogene, are a carbon isotopic record of organic matter. Note that there
are three brief gaps in the d13C data (end-Silurian, mid-Carboniferous and mid Jurassic).

Figur 17 visar korrelationen för kortare tidsskalor, i detta fall mellan solfläckar och havsytans
variation. Slutligen visar vi Svensmark och Shavivs uppskattning av solvariationens betydelse för
klimatförändringar jämfört med IPCC’s uppskattningar av antropocena eﬀekter. I IPCC tas inte
solvariationen med i beräkningarna.

Figur 17

Figur 18

Slutsatser
Vi har genom denna förenklade genomgång av fysiken bakom klimatfrågan kommit fram till att:
• Växthuseﬀekten finns
• Gravitationseﬀekt eller Atmosfärseﬀekt är väl så adekvata benämningar på Växthuseﬀekten
• Klimatkänsligheten är sannolikt cirka 1°C (jfr IPCC:s intervall 1,5 - 4,5 °C)
• Cirka 2 % av koldioxid från fossil förbränning deponeras permanent i atmosfären
• Nuvarande halt av koldioxid av fossilt ursprung är cirka 4,3 ppm
• Uppehållstiden för koldioxiden i atmosfären är cirka 10 år jämfört med IPCC:s 100 år
• Kemiska CO2-mätningar visar på stor variation under förindustriell tid
• Numeriska klimatmodeller är oanvändbara för prognoser på grund av kaotiska egenskaper
• Kosmisk strålning kan ha lika stor inverkan på klimatet som antropogen koldioxid
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