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Likevekt mellom inn- og utstråling

• Solens stråling inn på roterende klode.

• Infrarød-utstråling til verdensrommet i alle 

retninger.

• Likevektstemperatur

Men i virkeligheten: +14°C

32°C differanse: Naturlig drivhuseffekt



Fra rommet ser en ned til 5,5 km hhv. 5,7 km i IR!

• Den nedre troposfæren er optisk tett i IR pga. absorpsjon i vann- og karbondioksidmolekyler.

• Veldig korte frie veilengder for IR-fotoner

• Sett utenfra kom man til τ = 1 ved ~5,5 km tidligere, nå ~5,7 km.

• I den høyden er T = ~-18°C.

• «Dyna» er 200 m tykkere, derfor ble det varmere på overflaten i gjennomsnitt.

James E. Hansen, Sophie’s Planet, ch. 10, p. 69, 2020.



Den primære årsaken til menneskeskapt klimaendring

• Økning av CO2-andelen i atmosfæren

Dette fører til

• primært en økning av atmosfærens og havets temperatur,

• fulgt av endringer i likevektsfordeling av vann og is

• og endringer i atmosfærens vindsystemer («atmosfærens dynamikk»).



Observert CO2 i atmosfæren

https://keelingcurve.ucsd.edu/



Keeling Curve
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Temperatur
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Problemet er mye større enn du trodde!

Kjernen av problemet er mengden av

daglig menneskeskapt utslipp av CO2

til atmosfæren:

108 tonn per døgn

= 100 millioner tonn per døgn.
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Norwegian Cruise Line "Bliss"

USS "Gerald R. Ford" (CVN 78 )

Cruiseskip og hangarskip er ca. 300 m 

lange og har ca. 100.000 tonn.

Men 100.000 tonn er bare 

0,1 million tonn.

Menneskeskapt

CO2-utslipp tilsvarer vekten av

1.000 slike skip per døgn!

Hver dag! 



Forskjell mellom over land og over  hav

1,7°C

0,9°C
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Temperaturøkningen „henger etter“ CO2-økningen

CO2 økningen skjer så fort at temperaturen ikke rekker å nå sin likevektsverdi.

Havet og isen bremser.

Derfor: Selv om det var mulig å slutte med CO2-utslipp (= 0 tonn/år),

Ville global temperatur fortsette å øke i flere tiår til likevekten er nådd.

Kilde: J. Hansen, AGU-CAS Meeting ( Oct. 2018).



Husk!

• -18°C-nivået har flyttet seg ~200 m oppover.

• Både 1973-oljekrisen og 1991-Sovjetunionens oppløsning synes på Keeling-kurven (såvidt).

• Økningen av CO2 i atmosfæren nær tredoblet på 5 tiår.

• Temperaturdifferanse sammenlignet med 1951-1980 eller med 1850-1920? (0,3°C forskjell!)

• Fantastiske mengder CO2 slippes ut daglig! Tilsvarende 1000 hangarskip pr døgn!

• Gjennomsnittstemperatur over land har økt 0,8°C mere over land enn over hav!

• Minst 70 års forsinkelse mellom CO2-økningen og temperaturøkningen!

http://beacon.berkeley.edu/education/greenhouseeffect/


