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”Geoengineering”, eller klimamanipulasjon, beskriver teknologiske løsninger på global oppvarming. 

I dette doktorgradsarbeidet undersøker Alterskjær hvorvidt målrettede injeksjoner av sjøsalt i lave 

skyer over hav kan være med på å bremse klimaendringene vi står overfor. Ved å øke 

partikkelkonsentrasjonen i skyer kan de gjøres hvitere og mer reflekterende, en effekt vi ser i dag ved 

skipstrafikk. Økt refleksjon av sollys vil kjøle ned klimasystemet. Resultatene indikerer at den 

globale temperaturen kan holdes konstant til tross for økende utslipp av drivhusgasser, men at det vil 

være stor variasjon i de regionale effektene av denne formen for klimamanipulasjon. En negativ 

effekt er vist ved at bruk av for små sjøsaltpartikler eller for store injeksjoner vil kunne føre til en 

ytterligere oppvarming av klimaet i stedet for en nedkjøling. Dette skjer på grunn av en konkurranse 

mellom sjøsaltpartiklene som pumpes inn og andre partikler i atmosfæren. Resultatene i arbeidet 

bygger blant annet på analyser fra tre ulike globale jordsystemmodeller. Analysene viser at 

manipulering av skyene vil være mest effektiv på lave breddegrader utenfor vestkysten av 

kontinentene. Effekten slike tiltak kan ha på mengden solstråling som er tatt opp i klimasystemet kan 

være stor nok til å motvirke den oppvarmende effekten av en dobling av CO2-konsentrasjonen i 

atmosfæren, men usikkerhet er knyttet til resultatene som følge av høyst idealiserte 

modellsimuleringer og ufullstendig behandling av skyene i modellene.  

 

Alterskjær har også undersøkt hvordan forurensning fra mennesker har endret skyene i Arktis og 

hvordan dette har påvirket klimaet i regionen. I motsetning til andre steder på jorda, har skyer i 

Arktis en oppvarmende effekt på bakken. I doktorgraden har Alterskjær studert hvorvidt denne 

oppvarmende effekten av skyer øker ved at forurensning transporteres inn i Arktis og vekselvirker 

med skyene. Dette kan bidra til oppvarmingen og issmeltingen vi ser i denne regionen og ble funnet i 

to tidligere studier basert på målinger gjort over Alaska. Ved simuleringer med en klimamodell fant 

imidlertid ikke Alterskjær en slik effekt over Arktis generelt, men snarere at forurensning i skyer 

totalt sett fører til en nedkjøling av bakken i Arktis på grunn av effekten dette har på solstrålingen i 

sommerhalvåret.  

 

 

 


