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Hva driver langsiktige 
og kortsiktige klimaendringer?

Eystein Jansen 

Klimaendringer har det vært så lenge vår planet har eksistert, men klimaendringer 
må ha en fysisk årsak. De skapes av endringer i hvordan energi i forskjellige former 

blir fordelt på jorden. Noen aktører i den hjemlige klimadebatten påpeker at det 
alltid har vært klimaendringer, lenge før menneskene var til. Men da må vi stille føl-
gende spørsmål: Hvorfor endret klimaforholdene seg i fortiden? Er det tenkelig at de 
mekanismene som førte til fortidens endringer, er virksomme i dag? Og ikke minst: 

Hvor fort skjedde endringene i fortiden sammenlignet med nå?

Endringene i det globale 
klimaet i tidligere tider 
strakk seg oftest over mye 
lengre tid enn de svært 

raske endringene vi nå observerer. 
Faktisk skjer de globale endringene 
nå 20–30 ganger raskere enn tilsva-
rende endringer vi kjenner fra tuse-
ner og millioner av år tilbake i tid. 
Men selv om fortidsklimaet ikke 
direkte kan sammenlignes med det 
som skjer nå, gir kunnskapen om 
fortidsklima mye og helt nødven-
dig informasjon om hvordan kli-
masystemet virker. Likeledes er det 
viktig å skille mellom endringer i 
lokalt klima og globalt. Det kan for 
eksempel være store endringer i re-
gional temperatur uten at det skjer 
endringer i global temperatur.

Energibalansen
Jordens klima er først og fremst av-
hengig av solinnstrålingen, som er 
fundamentet for at vi har en planet 
med levende liv. Men klimaet påvir-

kes ikke bare av solen og variasjo-
ner i tilført energi fra solen, men 
også av sammensetningen av atmo-
sfæren. Energien som kommer fra 
solinnstrålingen må balanseres av at 
jorden stråler energi tilbake til ver-
densrommet. Denne energibalan-
sen må finnes, ellers koker planeten 
bokstavelig talt over. Mens vi ser og 
direkte kan føle solinnstrålingen, 
er tilbakestrålingen fra jorden ikke 
synlig for vårt øye fordi den skjer i 
den delen av lysspekteret vi ikke ser 
(den infrarøde delen, som har lavere 
energi). Det at sammensetningen av 
atmosfæren har en klimavirkning 
der deler av den infrarøde strålingen 
absorberes og stråles tilbake mot 
jordoverflaten kalles drivhuseffek-
ten. 
 Men det er også andre fakto-
rer som har betydning. Endringer i 
utbredelsen av snø og is og av vege-
tasjonstyper påvirker også klimaet. 
Snø, is og åpent landskap reflekterer 
mer av solinnstrålingen tilbake til 

verdensrommet enn skog og åpent 
hav, som absorberer en større andel 
av strålingen. Denne refleksjonen 
kalles albedo. Mindre is, snø og mer 
skog gir lavere albedo og forsterker 
oppvarmingen. 
 Det er også mulig at energien 
forflytter seg i klimasystemet uten 
at det nødvendigvis har vært en end-
ring i strålingsbalansen. Havet har 
tusen ganger større evne enn luften 
til å absorbere og holde på varme. 
Og fordi havet sirkulerer, kan det 
effektivt bringe varme fra overfla-
ten nedover i dypere lag. Om strå-
lingsbalansen endrer seg og varmer 
opp havoverflaten, vil mesteparten 
av varmen ikke bli værende ved 
overflaten, men bli flyttet nedover 
i havet. Og jordoverflaten er mer 
enn 70 prosent hav! Slike endringer 
i havstrømmene kan også føre til at 
havet avgir varme tilbake til luften, 
eller det kan være tilfeller der kalde 
vannmasser fra dypet blir brakt opp 
til overflaten i større eller mindre 
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  Figur 1. De forskjellige klimapådrivenes strålingseffekt fra industrialiseringen til i dag. Fra FNs 
klimapanels femte hovedrapport 2013. Røde farger viser oppvarmende pådriv, mens blå farger viser 
nedkjølende pådriv.

grad. Jordens naturlige endringer 
i vær og klima styres i stor grad av 
slike endringer i samspillet mellom 
hav og atmosfære. 

Ytre pådriv
Endringene i klima som skyldes 
solvariasjoner, og endringer i luf-
tens sammensetning av klimagasser 
og partikler kaller vi eksterne eller 
ytre pådriv. Pådriv er forskjellige 
faktorer som endrer strålingsba-
lansen på jorden og gir opphav til 
klimaendringer. De endringene som 
skyldes prosesser der varme omfor-
deles i klimasystemet, for eksempel 
via havstrømmene, kalles interne 
variasjoner. Klimaforskerne skiller 
mellom eksterne pådriv og interne 

mekanismer når vi omtaler klima-
endringer. Eksterne (ytre) pådriv 
er de som kommer utenfra jordens 
klimasystem. Vanndamp i atmosfæ-
ren er den sterkeste klimagassen når 
det gjelder total drivhuseffekt, men 
det tilføres veldig lite ny vanndamp 
utenfra. Om jorden varmes opp av 
klimagassene, blir det fordamp-
ning i havet og varm luft kan holde 
på mer vanndamp enn kald. Denne 
økningen i vanndampinnholdet, 
som forsterker drivhuseffekten, blir 
derfor en intern forsterkningsmeka-
nisme.
 Det er blitt forsket mye på hvor 
mye de eksterne pådriverne har en-
dret seg, og hvilken betydning de 
har for klimaendringene. Fordi noen 

av dem er naturlige og noen men-
neskeskapte, er denne forskningen 
nødvendig også for at vi skal kunne 
påvise hvor mye av endringene som 
kommer fra menneskelig aktivitet, 
og hvor mye som er naturlig og der-
med kunne oppstått uavhengig av 
vår virksomhet. (Fig 1)
 I figuren ser vi at det er svært 
mange bidrag, store og små, som 
må tas med for at man skal få en 
samlet oversikt. CO2 er den viktig-
ste menneskeskapte drivkraften. For 
mange er det mye gjenstående usik-
kerhet, selv om vi nå begynner å få 
god kontroll på hvilke som gir opp-
varming, og hvilke som gir nedkjø-
ling. Summen av de menneskeskapte 
klimapådrivene er i overkant av 2 
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watt per kvadratmeter fordelt over 
hele jorden. Det gir en varmevirk-
ning som tilsvarer å sette en LED-
pære over hver eneste kvadratmeter 
på jordoverflaten. Dette er det ikke 
lett å føle direkte, men den driver 
jordens klima over tid bort fra sin 
naturlige tilstand og over i en i høy 
grad menneskeskapt tilstand. 

De menneskeskapte drivkreftene
Her må vi skille mellom de godt 
blandede klimagassene CO2, CH4 
(metan) og N2O (lystgass), som gir 
langsiktig virkning fordi de opp-
holder seg i atmosfæren i lengre tid 
(disse er viktigst for klimaet), og 
kortlevd klimapådriv, som består 
av gasser med kort oppholdstid og 
av aerosoler og partikler. I tillegg 
blir strålingsbalansen påvirket av 
endringer i jordens evne til å re-
flektere deler av sollyset tilbake til 
verdensrommet uten at det varmer 
opp overflaten. Denne evnen kalles 
albedo, og den blir altså påvirket av 
fordelingen av snø, is og skog / åpent 
landskap. 
 Før industrialiseringen var 
CO2-innholdet på 280 ppm (del pr. 
million), men det siste året er det 
flere ganger målt høyere verdier enn 
400 ppm. Dette er 120 ppm høyere 
enn i førindustriell tid, og vi må 3 
til 3,5 millioner år tilbake i tid for 
å finne lignende CO2-nivåer, lenge 
før det moderne mennesket trådte 
frem på jorden. Vi har med andre 
ord opplevd en økning på 43 prosent 
på mindre enn 200 år og en økning 
på 7 prosent bare de siste 10 årene. 
Også innholdet av metan og lystgass 
(N2O) i luften har økt i denne perio-
den.
 Frem til i dag har CO2-øknin-
gen gitt et klimapådriv på ca. 1,7 

Wm2, mens de andre langtlevende 
klimagassene bidrar med ca. 1,3 
Wm2, hvorav bidraget fra metan ut-
gjør omtrent halvparten.
 Ny paleoklimaforskning har 
vist at CO2-nivået ofte var høyt også 
i tidligere kjente varmeperioder i 
jordens historie, og at CO2 var en 
viktig drivkraft i de store klimaend-
ringene som skjedde under istidene. 
Det er endringer i jordbaneforhol-
dene som setter i gang istidssykluse-
ne, men uten det ekstra bidraget fra 
tilknyttede CO2-endringer som for-
sterker virkningen av jordbaneend-
ringene, ville utslagene blitt mindre. 
Under istidene sank CO2-innholdet 
med 100 ppm, altså en endring som 
er mindre enn den vi har opplevd 
de siste 200 år. Fortidens naturlige 
CO2-endringer skjedde i et mye mer 
bedagelig tempo enn nå; 20–30 gan-
ger lavere enn det vi har skapt ved 
våre utslipp.

Luftforurensning og klima
Når vinterkulden legger lokk over 
byene og luftkvaliteten synker, ser 
vi tåkedisen ligge som et teppe over 
lavereliggende områder. Folk med 
luftveisallergier og astma får pro-
blemer. Ozon nær bakken fra denne 
forurensningen gir irriterte slimhin-
ner, men det er også en klimagass 
som fører til oppvarming når ozon-
innholdet øker i de nedre luftlagene. 
Dette gir et lite, men ikke ubetydelig 
bidrag til oppvarmingen. Har denne 
og annen luftforurensning noe å si 
for klimaet? Vi har lenge trodd at 
det gjør det, men vi har ikke visst 
om det blir varmere eller kaldere 
av skitten luft. Partiklene fra foru-
rensingsutslipp gir et klimabidrag 
som først og fremst skjer nær der de 
slippes ut, i motsetning til de lenge-

levende klimagassene, som blandes 
ut i hele jordens atmosfære i løpet 
av et års tid etter at de er sluppet ut 
fra kildene. Partiklene virker først 
og fremst lokalt, men vindene trans-
porter dem selvsagt også slik at de 
kan ha effekt noe lenger borte. Par-
tikler i luften kalles ofte aerosoler. 
Disse kan gi bidrag som er både 
avkjølende og oppvarmende. Svo-
velpartikler fra forbrenning av olje 
og kull er de viktigste bidragene til 
nedkjøling. Disse partiklene gjør 
luften mindre gjennomtrengelig for 
sollys; de reflekterer solstråling og 
danner en hvit hinne i luften. Ef-
fekten er størst i nærområdene der 
forurensningskilden ligger. Størrel-
sen på dette bidraget er fremdeles 
omdiskutert, men det er nå enighet 
om at det er nedkjølende. Sot fra  
industriutslipp og brenning av tre-
virke gir oppvarming, bl.a. når den 
legger seg på snø og øker smeltin-
gen.
 Men det er to virkninger av 
aerosolene. Den ene er den direkte, 
skjermende virkningen som kom-
mer av at mer svovelpartikler gjør 
luften mindre gjennomskinnelig. 
Dette kaldes ofte global dimming, 
og vi ser fenomenet i forurensede 
byer. Det kan på kalde vinterdager 
med mye forurensning observeres 
på Byfjellene i Bergen eller i Nord-
marka i Oslo, der varm luft i høyden 
legger et lokk over stillestående kald 
luft i lavere områder. Forurensnin-
gen stenges inne. Man kan lett se 
at lokket hindrer solen i å skinne 
igjennom forurensningen, og står 
man på bakken, blir solen uklar og 
diffus. Forurensningen kjøler ned og 
hindrer solinnstråling.
 Den andre virkningen er den 
indirekte. Partiklene er sentrale i 
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skydannelsen ved at de er utgangs-
punkt for dannelsen av små vann-
dråper i luften som etter hvert blir 
til skyer. Lyse skyer reflekterer mer 
sollys enn mørkere og gir derfor en 
sterkere avkjølende effekt. Begge 
effektene av denne typen aeroso-
ler, både de direkte og de indirekte, 
regnes nå for å være nedkjølende, 
men det er stor usikkerhet (se figur 
1), og kunnskapen er mindre om de 
indirekte effektene fra skydannelsen 
enn om de direkte effektene som 
har med stråling å gjøre. Skyenes 
betydning er kanskje det mest utfor-
drende spørsmålet i forståelsen av 
klimaendringene og en kilde til mye 
av usikkerheten omkring fremtidige 
endringer. 
 Samlet sett virker dermed svo-
velforurensning nedkjølende. Renser 
vi luften for utslipp, blir jorden var-
mere. Det vil kanskje være fristende 
å si at vi for klimaets skyld burde 
stoppe arbeidet med å redusere svo-
velutslipp. Men at vi skulle la være 
å sikre oss ren luft av den grunn, 
er urimelig når vi kjenner de store 
helsemessige skadene luftforurens-
ningen gir, og virkningen den har på 
naturen gjennom sur nedbør. Løs-
ningen på klimaproblemene må vi 
nok finne andre steder.

Albedo 
– jordoverflaten i endring
Jordens albedo er en sentral faktor 
for klimaet på jorden. Vi mennesker 
tar større og større deler av jorden i 
bruk til våre formål. Dette skjer med 
storstilt urbanisering og nedhug-
ging av skog som kanskje de mest 
fremtredende effektene. Mens vi 
tidligere vanskelig kunne tenke oss 
at menneskene kunne ha en så stor 
virkning på jordoverflatens utseende 

at det ville virke på klimaet globalt, 
er dette nå en realitet. Disse effekte-
ne er nå så store at de endrer energi-
balansen i klimasystemet. Når skog 
erstatter åpent landskap blir overfla-
ten mørkere og mer varme absorbe-
res, mens når skog erstattes av åpent 
lende eller bygninger, blir overflaten 
lysere. Som følge av slike inngrep re-
flekterer jordoverflaten mer av den 
innkommende solstrålingen enn før. 
Dette skaper en nedkjølende effekt 
på klimaet vårt. Virkningen er ikke 
så veldig stor, men tydelig, og ligger 
på ca. 0,15 W/m2. Men avskogingen 
har også en annen klimabetydning. 
Den fører til at mindre karbon er la-
gret i skog, og dette karbonet blir til-
ført atmosfæren når det brytes ned. 
Dette bidraget gir oppvarming og 
regnes med i de samlede utslippene 
og utgjør ca. 10 prosent av utslip-
pene av CO2.

Hva slags pådriv får vi fra 
naturlige endringer?
Det er godt kjent at intensiteten i 
solinnstrålingen ikke er helt kon-
stant. Vi kan observere dette gjen-
nom endringer i solflekkaktiviteten 
på overflaten av solen. Når det er 
mange solflekker, har vi en mer ak-
tiv sol som lyser sterkere. I kinesiske 
arkiver er det opptegnelser over sol-
flekkaktivitet mer enn 1000 år til-
bake i tid. Om vi kjenner forholdet 
mellom solflekkene og intensiteten 
i solinnstrålingen, har vi dermed et 
middel til å analysere virkningen 
av solvariasjonene på klima langt 
tilbake i tid. De siste 30 år har vi 
gode målinger av solinnstrålingen 
fra høykvalitetsinstrumenter, blant 
annet i Alpene. Disse viser tyde-
lig den typiske variasjonen mellom 
sterk og svakere sol i en syklus på 

ca. elleve år. Sammenligner vi med 
solflekkaktiviteten i samme periode, 
har vi en mulighet til å beregne hvil-
ket strålingssignal som ligger i sol-
flekktallene. De siste hundre årene 
har solen vært aktiv, med en topp 
rundt midten av forrige århundre og 
en noe svakere tendens de siste femti 
årene. Dette har gitt noe sterkere 
solinnstråling enn i den såkalte «lille 
istid» – en kjøligere periode mellom 
ca. 1450 og 1850 (se artikkel av Atle 
Nesje om virkningen av ”den lille 
istid” på Vestlandet). Resultater fra 
det siste tiårets forskning tyder på at 
virkningen av variasjonen i solinn-
strålingen er lavere enn tidligere an-
tatt. I sin siste rapport konkluderer 
FNs klimapanel med at det direkte 
bidraget fra økende solinnstråling 
siden industrialiseringen er mindre 
enn 0,1 W/m2, altså mye mindre enn 
bidraget fra økningen i drivhusef-
fekt fra klimagassene, som er 0,7 W/
m2. 
 Simuleringene, som blant an-
net er gjort ved Bjerknessenteret vi-
ser et visst utslag som kan knyttes til 
solen, men det ser ut til å ha mindre 
betydning enn faser med mye vul-
kansk aktivitet når svovelpartikler 
slynges opp i atmosfæren og kjøler 
ned temperaturen. Særlig når det er 
en aktiv periode med mange vulkan-
utbrudd klumpet sammen over kort 
tid, blir virkningen betydelig. Vul-
kanutbrudd i tropene, rundt ekva-
tor, gir sterkest virkning fordi det 
er sterkere oppadgående luftstrøm-
mer der som sprer partiklene vidt 
omkring og så høyt oppe at det tar 
tid før de regner ned igjen. Utbrudd 
rundt ekvator vil i tillegg spre parti-
klene på begge halvkuler, slik at den 
globale virkningen blir større. Når 
vulkanutbruddene kommer i perio-
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der med svakere solaktivitet, blir de 
samlede klimautslagene store og 
forklarer mange av de klimaend-
ringene vi har hatt de siste tusen år. 
Amerikanske forskere har foreslått 
at den relativt varme perioden i 
middelalderen på våre breddegrader 
ble avbrutt av en serie med kraftige 
vulkanutbrudd, noe som ledet oss 
inn i en lengre periode med kaldere 
forhold og som var særlig kalde når 
de sammenfalt med lav solaktivitet. 

Oppvarmingen er uomtvistelig
I den femte hovedrapporten til 
IPCC (FNs klimapanel) fra sept-
ember 2013 er konklusjonen, bas-
ert på tusenvis av forskningsarti-
kler, at det er så godt som sikkert 
at klimasystemet varmes opp og at 
menneskenes aktivitet er hovedår-
saken til oppvarmingen etter 1950. 
Ikke bare merker vi oppvarmingen 
i stadig flere deler av klimasystemet; 

det blir i tillegg stadig tydeligere at 
mye av det vi opplever, er unikt også 
når vi ser flere tusen år tilbake i tid. 
Rapporten Klima i Norge 2100 som 
norske klimaforskere utarbeidet i 
september 2015 viser at dette også 
gjelder for Norge.
Oppvarmingen vises ved at hvert 
tiår de siste 50 år har vært varmere 
enn det foregående (se figur 2)

Oppvarmingen registreres ned 
til flere tusen meters vanndyp i 
verdenshavene.
Utbredelsen og tykkelsen på 
isen i Arktis er i drastisk ned-
gang. 
Det blir mindre snødekke. 
Breene minker. 
Innlandsisen både på Grønland 
og i Antarktis minker.
Våren starter tidligere. 
Vegetasjonen strekker seg len-
ger mot nord og høyere til fjells. 
Det settes stadig nye varmere-

korder på de meteorologiske 
målestasjonene, mens kuldere-
korder blir sjeldnere. 
Det er oftere hetebølger med 
tørke.
 Der det regner mye blir det 
mer ekstremnedbør fra den var-
mere luften 

 
Varme perioder i vår nære fortid, 
for eksempel i 1930–40-årene og i 
middelalderen på 1000–1100-tallet, 
hadde en mer ujevn utbredelse. De 
var ikke så entydig globale og var 
mest fremtredende i nordområdene 
og i våre områder. Den ujevne og 
mindre utbredelsen førte til at selv 
om temperaturutslagene regionalt 
kunne være betydelige, var effekten 
på den globale gjennomsnittstem-
peraturen betydelig mindre enn den 
vi ser nå. 
 Fra for 6000 år siden og frem 
til midten av 1800-tallet har det vært 

 Figur 2. Endring i global temperatur fra 1860 til nå. Termometermålinger 
av temperaturen på jordoverflaten. Søylene viser gjennomsnitts- 
temperaturen i tiårsperioder. For 2015: Verdier til og med september  
måned. Figur fra Helge Drange, UiB.
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en nedkjølende tendens på nordlige 
halvkule. Denne kommer av min-
kingen i sommersolinnstråling, som 
er et resultat av gradvise endringer 
i jordbaneforholdene. Om bare 
jordbaneforholdene styrte, ville vi 
ha vært inne i en relativt kald pe-
riode nå. Baneforholdene vi har nå, 
er annerledes enn de som skapte 
den varme perioden for 6000–8000 
år siden, bl.a. er avstanden til solen 
større om sommeren nå enn da. Vi 
må derfor lete etter andre årsaker til 
at vi nå har en oppvarming som har 
reversert en tendens som har vart 
ved i ca. 6000 år. 
 Mens effektene av endringer 
i jordens bane er gradvise, er re-
sponsen i klimasystemet langt fra 
gradvis og skiller seg fra en region 
til en annen. Samtidig som det var 
en langvarig nedadgående tendens i 
temperaturen som varte i flere tusen 
år, varierte temperaturen i rykk og 
napp, både her i landet og på den 
nordlige halvkule generelt. For mel-
lom 4500 og 5000 år siden ble det 
brått betydelig kaldere i våre om-
råder. Dette skjedde samtidig over 
store deler av den nordlige halvkule. 
Mye tyder på at grunnen var at det 
oppsto en sprangvis fremrykking av 
sjøisen i Arktis, noe som igjen påvir-
ket mange andre faktorer, som al-
bedo, hav- og atmosfæresirkulasjo-
nen. Etter denne overgangen ble det 
kaldere, og samtidig var temperatu-
ren mer variabel, med svingninger 
som gjerne varte noen hundre år. 
Årsaken til disse svingningene, som 
opptrådte med forskjellige frekven-
ser, er fremdeles uavklart. I Norge 
var det omtrent så varmt som nå i 
romertid; for to tusen år siden og 
i deler av middelalderen. I den lille 
istiden var det flere kalde perioder 

som samsvarer med perioder med 
store vulkanutbrudd og svakere 
solinnstråling, før vi fikk oppvar-
mingen vi nå er en del av. Denne 
startet for alvor i 1920–30-årene.

Menneskeskapte pådrivere er 
sterkest
Så selv om vi har hatt mange klima-
endringer som er skapt av de natur-
lige drivkreftene, og disse fortsatt 
vil forandre klimaet, er det klart fra 
forskningen at vi nå er i en fase av 
jordens historie der naturen ikke 
råder alene. Faktisk er de mennes-
keskapte pådrivene nå den sterkeste 
faktoren. Om det skulle komme 
en periode med svak sol, og kan-
skje noen år med mye vulkanisme, 
ville det utfra det vi har funnet ut 
om tidligere kaldfaser, bare endre 
jordens temperatur midlertidig og 
med noen tidels grader. Stilt overfor 
en mulig menneskeskapt endring 
på to til fire grader, vil slike endrin-
ger bare gi oss en utsettelse, og noe 
bedre tid til å få ned utslippene og 
stabilisere klimaet. 
 En bærekraftig og levedyktig 
planet er avhengig av at vi får kon-
troll med de menneskeskapte driv-
kreftene og at vi senker drivhusef-
fekten. 

Litteratur
Climate Change 2013: The physical 

Science Basis. Fifth Assessment 
Report of IPCC. Cambridge Uni-
versity Press 2014.

Alfsen, K., Hessen, D.O., Jansen, E. 
2013. Klimaendringer i Norge. 
Universitetsforlaget 248s.

I. Hanssen-Bauer et al. 2015 Klima i 
Norge 2100 – Kunnskapsgrunnlag 
for klimatilpasning oppdatert 
2015. Norwegian Climate Service 
Centre Report no 2/2015 (Miljødi-
rektoratet).


