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Økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren endrer jordas energibalanse slik at global temperatur 
øker, men hvor mye varmere blir det? Hvor følsomt klimasystemet er til endringer av CO2-
konsentrasjonen i atmosfæren, klimafølsomheten, er i en ny doktorgradsavhandling fra 
CICERO Senter for klimaforskning estimert til å være lavere og med mindre usikkerhet enn 
hva som ble rapportert i FNs klimapanel sin hovedrapport fra 2007. I tillegg til økt 
konsentrasjon av drivhusgassene CO2 og metan så har også menneskelig aktivitet endret 
konsentrasjoner av andre gasser og partikler i atmosfæren, som sotpartikler som virker 
oppvarmende og sulfatpartikler som har en avkjølende effekt. I avhandlingen er endringer i 
energibalansen, klimapådriv, fra pre-industriell tid og frem til år 2010 for alle 
menneskeskapte og naturlige effekter beregnet. Kombinert med observerte endringer i 
global temperatur og havtemperatur har disse resultatene gitt grunnlag for å bestemme 
klimafølsomheten. Selv om klimasystemets følsomhet skulle ligge i den lavere delen av 
usikkerhetsintervallet fra FNs klimapanel, som estimert i denne doktoravhandlingen, 
trenger man likevel svært omfattende utslippsreduksjoner dersom økningen i global 
middeltemperatur skal begrenses til to grader.    

Et hovedfokus i avhandlingen har vært å beregne konsentrasjonsendringer og klimaeffekten 
til gasser og partikler som har en kort levetid i atmosfæren. De viktigste komponentene er 
troposfærisk ozon, sotpartikler og sulfatpartikler, og klimapådrivet for disse har økt sterkt i 
andre halvdel av det tjuende århundre. Men fordi de har en negativ effekt på luftkvalitet og 
forårsaker sur nedbør, er det blitt foretatt utslippsreduksjoner, noe som har gjort at 
klimaeffekten for disse komponentene har flatet ut over de siste tiårene. Klimapådrivet for 
sot økte også tidlig i århundret på grunn av utslipp fra Europa og Nord-Amerika som 
opplevde en tidlig industrialisering. Sotpartikler har også en oppvarmende effekt når de 
avsettes på snø, men resultater fra denne studien viser at denne effekten er liten og har vært 
avtagende de siste 30-50 årene på grunn av utslippsreduksjoner i nordområdene. Partikler 
har i tillegg en avkjølende effekt gjennom at de påvirker skyene. Den totale effekten av 
partikler over det tjuende århundre er en avkjøling. Hvor stor effekt partiklene har hatt på 
den globale temperaturen er imidlertid usikkert, og dermed er det store usikkerheter knyttet 
til estimater av klimasystemets følsomhet basert på historiske endringer i energibalansen.   

Historiske endringer i det totale klimapådrivet kan i kombinasjon med observerte endringer 
av global temperatur og endringer i varmeinnholdet i havet gi informasjon om størrelsen til 
klimafølsomheten. Klimafølsomhet er definert som global temperaturendring som følge av 



fordoblet CO2-konsentrasjon når jord-atmosfæresystemet har nådd en ny likevekt. Dette er 
en tilstand som vil inntreffe kun i teorien, men tallet er av stor betydning for 
klimaforskningen. FNs klimapanel rapporterte i 2007 at klimafølsomheten med 90 prosent 
sannsynlighet lå over 1,5 grader og at det ikke var mulig å oppgi en tilsvarende øvre grense, 
men at den med 66 prosent sannsynlighet var lavere enn 4,5 grader. FNs klimapanels beste 
estimat for klimafølsomheten var 3 grader. Ifølge Skeies avhandling er det sannsynlig at 
klimafølsomheten ligger i den nedre delen av FNs klimapanels intervall og verdier større enn 
4,5 grader er utelukket. Dersom observasjonsdata for de siste ti årene ikke tas med i analysen 
(slik som i klimapanelets rapport) er sannsynligheten for en klimafølsomhet høyere enn 4,5 
grader betydelig større. De siste ti årene med temperaturobservasjoner, og spesielt 
observasjoner av temperaturendringer i havene, har innsnevret estimatet for 
klimafølsomheten. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til endringer i havtemperatur før 
årtusenskiftet og historiske konsentrasjonsendringene til partikler og hvordan de har endret 
skyenes egenskaper.  

  


