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Hvordan ting henger sammen

Klima = værstatistikk (“typisk vær”).

CO2 er en drivhusgass som forsterker drivhuseffekten.

Drivhuseffekten skaper rammene for vårt klima.

Økningen i atmosfæriske CO2-konsentrasjoner er et 

resultat av utvinning av fossile energikilder.

Hvordan kan petroleumssektoren bidra med å stoppe en 

global oppvarming.



KLIMA handler om 

hvordan man må 

bygge, VÆR handler 

om hvordan man bør 

kle seg



“Siffer” på NRK 

(TeddyTVNorge)

“Mannen og hunden”

https://www.youtube.com/w

atch?v=XXzEUEpkRBc

https://www.youtube.com/watch?v=XXzEUEpkRBc


To ulike spørsmål:

Kommer det 50mm 

nedbør her i morgen? 

Hvor ofte kommer det 

50mm nedbør her?



Meteorologisk institutt

Været & sommerfugleffekten

Værvarsel er begrenset av 

kaos og sommerfugleffekten: 

hvordan tilstanden utvikler seg 

over tid. Det gjelder ikke klima -

hvordan værstatistikken endrer 

seg (årstidene, geografisk 

karakter) 
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Vær over tid lager “klimaspor” i 

landskap, vegetasjonen og dyrelivet.

Vær = øyeblikksbilde



Meteorologisk institutt

Ørken, iskapper, skoger og elver vitner om typisk vær



Meteorologisk instituttStatistikk er forutsigbar!

Geografisk variasjon i gjennomsnittstemperaturen: breddegrad, høyde & havstrømmer.



Meteorologisk institutt

Geografisk variasjon i gjennomsnittlig nedbør: storstilt konveksjon & stormbaner.



Statistikk er forutsigbar

“Klima” = 

værstatistikk

Temperatur ~N(μ,σ2)

24-hr nedbør~ exp(λ) | X>x0



Drivhuseffekten

“Drivhuseffekten” er egentlig et misledende begrep - drivhus og atmosfæren er 

varme delvis av ulike årsaker. Drivhus stopper sirkulasjon av luft, i tillegg til å 

bremse varmetap.
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Gjennomsiktig atmosfære 
- Synlig lys
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Ugjennomsiktig
- Varmestråling
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Meteorologisk institutt

Varmestråling fra øvre 

lag i atmosfæren 

Sollys = energi - treffer 

jordens overflate
Energiflyt: varmestråling + 

varmeleding + konveksjon

Temperatur ved bakken

Lufttemperatur

The top of the atmosphere

Elektromagnetisk stråling i 

vakum 

Drivhuseffekten
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Jordens varmetap (W/m2)



Måling av lysbølger fra jorden 

Kilde: https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf



Bevis: Målt økning i langbølget stråling knyttet til 

CO2

Kilde: Feldman et al 

(2015) Nature, 

doi:10.1038/nature14240



Overflatetemperaturer på planetene i solsystemet



Karbondioksid - CO2

Egenskaper studeres i laboratorium: en 

drivhusgass.

Absorpsjon - kvantefysisk fenomen. 

Atmosfærisk CO2 korrelerar med global 

temperatur på jorden og andre planeter.

Drivhuseffekten er mer enn bare absorpsjon.  



Atmosfæriske CO2-konsentrasjoner

Deler per millioner 

(ppm).

Målinger på 

Hawaii og mange 

andre steder + 

satelittmålinger.

~40% av CO2-

utslipp blir igjen i 

atmosfæren



Jordens klimautvikling

Økt CO2-nivå gir en 

global oppvarming ~ 

ca +0.9°C siden den 

industrielle 

revolusjonen.



Klimaet har alltid endret seg

- Alltid drevet av en eller flere fysiske årsaker

Temperature

CO2
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En global oppvarming endrer værmønstrene

Vedvarende vær: tørke, flom & hetebølger.

Plutselig vær: overvann, storm, lyn & hagel.

Gjennomsnitt: snødekke, jordfuktighet, vegetasjon, 

vindforhold, skydekke.

Ekstremer: maksimum & minimum.



Minst dobbelt så mange varmerekorder mellom 1948-2018



Økende sannsynlighet for store nedbørsmengder



Klimaendringer og ekstremvær - hva er sammenhengen?

Endret hale i statistisk fordeling

Hvor ofte fenomen inntreffer
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Fysiske prosesser: drivhuseffekten & vannets 

kretsløp



Mer fuktighet + høyere skyer: regndråpene 

vokser seg større; mer vann
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“Trakt-effekt”: fuktighet fordampet over et stort området 

kommer ned over et mindre område.



Norwegian Meteorological Institute

Areal med nedbør på en vilkårlig dag

DOI 10.1088/1748-9326/aab375



Norwegian Meteorological Institute

Nedbøren blir mer 

konsentrert over mindre 

område: mer flom & 

tørke.

Globalt areal med døgnnedbør har krympet



Statistisk bevis: rekorder i 24-timer nedbør

Europa (+ Asia)

ECA&D nedbørsstasjoner.

% antall rekorder sammenlignet hypotetisk 

ingen trend (iid - independent and identically 

distributed). 

28% flere rekorder enn i et 

stabilt klima.



Flere stormer?

Frekvens, intensitet (vindhastighet), varighet, 

utstrekning, nedbør.

Ulike fenomen: Tropiske sykloner

(hurricanes/typhoons), stormer på våre 

breddegrader og polare lavtrykk. 

Tordenskyer (lyn), tornadoer, and derechoes. 



https://science2017.globalchange.gov/chapter/9/

https://science2017.globalchange.gov/chapter/9/


Sterkere vind?

Uklart. Ferske vitenskapelige resultater (Young & Ribal, 2019, 

Science) antyder økt vindhastighet og bølgehøyde.

DOI: 10.1126/science.aav9527
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Hva er en klimamodell? 

“Climate model” Real world



Forenklet representasjon av jordkloden

Grov gjengivelse av jordens overflate (f.eks. 

bakken og høyde over havet).

Løser matematiske ligninger som beskriver 

fysikkens lover

Bevegelse (f.eks. vind & 

havsirkulasjon)

Energi & varme (f.eks. lys & 

temperatur)

Mengder (f.eks. fuktighet/nedbør)



https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-climate-models-work

https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-climate-models-work
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Global middeltemperatur:
Modellsimuleringer & 

observasjoner



Tidligere modellberegninger har forutsett den 

globale oppvarmingen: 1970 - 2007.

Hausfather et al. (2019) doi: 10.1029/2019GL085378





Kontroversielt?

Store inntekter som støtter velferden.

Utvinning flytter karbon fra geologiske lagre 

(hvor det har vært fanget i millioner av år) til 

atmosfære, hav, vegetasjon og bakke.

Fossil energi øker atmosfærens CO2-

konsentrasjoner og medfølgende 

klimaendringer.

Alle land må kutte utslipp (Paris, 2015) for å 

unngå farlige klimaendringer.

Svolvær, juli 2018. Foto: Rasmus Benestad



https://agend

amagasin.no/

kommentarer/

klimatvil-i-

oljeindustrien/

Felles forståelse av situasjonen & fakta

https://agendamagasin.no/kommentarer/klimatvil-i-oljeindustrien/


Er det noen tvil rundt klimaendringene?

Det vitenskapelige 

miljøet er i stor grad 

samstemt om 

klimaendringene, som 

gjenspeiles i 

vitenskapelige rapporter.

Hva med en liten 

minoritet som er uenig?



Er det noen tvil rundt klimaendringene?



Atmosfæriske CO2-konsentrasjoner må stabiliseres

@RasmusBenestad

Erkjenne naturlovene 

og styre etter dem. 

En skipper ikke kan 

endre vinden, men 

må seile på naturgitte 

premissene. 

Må endre kurs når 

båten styrer mot 

skjær i sjøen.




