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Kvalitetsproblem och trovärdighet
Kvaliteten på publikationer om klimatet är relativt låg i jämförelse med andra
naturvetenskapliga discipliner och refereesystemet fungerar uppenbart dåligt (t.ex.
enl. Wegman-rapporten, 2006). Orsak anser Wegman-kommissionen vara att
antalet aktiva klimatforskare är förhållandevis lågt och att en kartläggning visar att
de flesta någon gång samarbetet med någon av de övriga. Det finns ett flertal
dokumenterade fall där publikationer refuserats av tidskrifter utan annan orsak än
de inte stöder hypotesen om global uppvärmning. Se bla. e-mail som kom i
dagens ljus genom Climate-Gate (hackade filer som spreds på nätet).

”There are many occations where analytical data have not been validated or
checked for their significance. In fact, it is common that environmental data are not
subjected to normal statistical tests as to their precision, variation, standard
deviation, significance, or probability of difference.”

Professor Dr. Hartmut Frank

Environmental Chemistry and Ecotoxicology

University of Bayreut, Bayreut, Germany

Cit. from: Environ. Sci. & Pollut. Res. 1(3) (1994) 161



Konsensus är inget bevis för något

I media och debatter hävdas idag ofta att konsensus råder om att mänsklig
verksamhet har, och kommer att ha, en negativ påverkan på jordens klimat.

När Einstein publicerade sina relativitetsteorier om gravitation och annat
trodde mycket få forskare att han hade rätt. Det bildades till och med en Anti-
Einstein förening i USA. Konsensusen var stor om att teorierna var fel.

Han utsattes för ett misslyckat mordförsök och förbrytaren dömdes att betala
sex dollar.

När en bok med titeln 100 Authors Against Einstein publicerades svarade
han: "If I were wrong, then one would have been enough!”

Idag har vi stora grupper av forskare som antingen stöder hypotesen om
antropogen global uppvärmning eller som anser att denna hypotes är falsk.

I media nämns nästan bara den första gruppen. Kanske för att den stämmer
bäst med den rödgröna genomsnittsuppfattningen i journalistkåren (enligt en
gallup publicerad av skattebetalarnas förening)?



Klimatprognoser

Se bla. Green, K.C. and Armstrong, J.S. (2007). Global Warming: Forecasts by Scienctists Versus
Scientific Forecasts. Energy & Environment. Vol. 19(7-8). p. 997-1021.

Före 1985: Forskning om klimatets ändring av betydelse för bla slutlager av
radioaktivt avfall gav klimatprognoser som förutspådde en kommande avkylning
och början av en ny istid inom några 100-tals år.

1985 initierade Bert Bohlin en ändring av gällande paradigm när han hävdade
att man nu i stället gick mot stigande globala temperaturer orsakade av
stigande halter av växthusgaser (bla H2O(g) och CO2) i luften.

IPCC skapades för att bevisa hur mänsklig aktivitet ledde till en ökande global
medeltemperatur.

IPCC har gjort ett otal prognoser över framtida temperaturer och klimat. För att
få en tillräckligt stor inverkan av CO2-halten har man använda modeller
postulerat att halten vattenånga i atmosfären styrs av halten koldioxid (se bla
Climate Gate I:s hackade dokument).

IPCC:s prognoser om storleken av pågående uppvärmning har sedan inte
kunnat verifieras via mätdata, men det struntar man uppenbarligen i. I stället
verkar det som om man försöker justera mätdata så att prognoserna stämmer
bättre.



Koldoxidproblemet
Under en stor del av mitt liv har seriösa forskare funderat över varför all
förbränning av organiskt (kolhaltigt) material inte leder till en kraftig ökning av
atmosfärens halt av CO2.

En av mina mentorer, professor Lars Gunnar Sillén, hävdade på 50-talet i ett
ganska revolutionerande arbete att den troliga orsaken var att haven, med
saltvatten i kontakt med leror, sediment och berg (silikater), fungerade som en
pH-stat och därigenom låste halten CO2 i atmosfären till ett konstant värde som
bara berodde på vattentemperatur och salthalt.

Kol på jorden består av 3 isotoper, 12C (98.9 %), 13C (1.1 %), och 14C (spår).
De två första bildades när en (eller flera) gammal supernova exploderade och
blandade in kol i det gasmoln som senare gav upphov till sol och planeter. Kol
bildades nämligen inte vid Big Bang utan i en första generation av stjärnor som
skapade sin energi och kol via proton-proton processen. Nuvarande halt av 14C
kommer i huvudsak från vår sol mha kosmisk strålning som ger reaktioner i
atmosfären och leder till en relativt konstant halt av 14C luftens CO2. Då 14C är
radioaktivt kan det användas för datering av dött organiskt material skapat av
växter.



Desinformation i GP

Eftersom koldioxid är osynlig så visar man vattenånga och hoppas på att
betraktaren inte vet skillnaden. Kyltorn utan CO2 dominerar ”röken”.



Skaleffekter
De klimatfrälsta önskar ge en så dramatisk bild som möjligt av koldoxidhaltens
ökning med tiden. Man väljer därför att ha en y-axel som inte börjar från noll.

Ett mer korrekt synintryck får man av en bild med en y-axel från noll.
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13C balansen
Vid datering mha 14C-metoden måste man ta hänsyn till isotopieffekter vid
fotosyntesen. Växter anrikar nämligen 12C i förhållande till 13C och 14C. Av
denna anledning måste man korrigera ursprungshalten av 14C med hjälp av
halten 13C om nuvarande halt av 14C skall användas för åldersbestämning.

Eftersom praktiskt taget allt kolhaltigt bränsle härstammar från fotosyntes så
innehåller detta en ökad halt av 12C och minskad halt av 13C i jämförelse med
havsvatten och mycket gamla karbonater, t.ex. Pee Dee Belemnite

Med hjälp av en ganska enkel massbalans kan vi därför uppskatta hur
mycket av nuvarande koldioxid i atmosfären som kommer från förbränning
av något slag (sänker andelen 13C). Resten måste härröra från oorganiska
processer.

Data för halten av koldioxid i atmosfären mäts (och har länge mätts) på
många platser och med i huvudsak två metoder, en fysikalisk och en kemisk.
Numera mäts ofta även kvoten mellan 13C och 14C mha masspektrometri.
Mätdata finns oftast tillgängliga via internet.

En massbalans för data från Mauna Lua (vulkanberg på Hawaii) från år 2013
visar att andelen CO2 från någon form av förbränning var ~ 5.3 % av hela
halten. År 1989 var medelandelen lägre (~ 3.5 %). Vi kan se en klar ökning
av bidraget från förbränning medan totalhalten steg från 361 till 397 ppmv.



Temperaturinsamling

Lägg märke till hur man använder både luft- och vattendata utan att reagera.



Hur beräknas dygnsmedeltemperaturen

Klassiskt medelvärde = 20.03 C

Meteorolger ofta: Min=13.3 Max=24.5 Medel=(Min+Max)/2=18.9 C

(Funkar om temp är en sinusfunktion av tiden)



Stationsantal

En ekonomisk åtstramning som började på 1970-talet har kraftigt minskat
antalet mätstationer, särskilt i avlägsna områden som t.ex. Sibiriens inre.
Detta gör det extra svårt att beräkna temperaturens ändring över tid.



Mätpunkter i databaserna



Klimatgeografi
I de flesta publicerade arbeten över beräkning av jordens medeltemperatur delar
man in den sfäriska jordytan i ”kvadrater” som är lika stora i longitud som i latitud,
t.ex. 5º vinkel för båda. Påminner om merkators projektion. I själva verket är det
sfäriska trapetsoider med kontaktsidor och ytor som varierar mellan ekvator och
pol. I tre dimensioner ökar deras inbördes kontaktytor dessutom med höjden
över havet. Sedan applicerar man ofta finita elementmetoder eller finita differens-
metoder på detta mönster av ”kvadrater” (t.ex. Smith 2008). Eftersom polerna är
punkter så brukar man där ersätta serien av ”kvadrater” vid konstant latitud med
en enda ruta.

Smith 2008: T. M. Smith, R. W. Reynolds, T. C. Peterson, J. Lawrimore, "Improvements to NOAA’s Historical
Merged Land–Ocean Surface Temperature Analysis (1880–2006)", Journal of Climate, Vol. 21 (2008).



Temperaturjusteringar
Prof. Ole Humlum (UiO) med flera har påpekat att temperaturerna i de vanliga
databaserna ändrats utan en detaljerad beskrivning av hur och varför detta skett.
I och med Internet så finns idag ofta möjligheter att hämta gamla datafiler från
olika internetarkiv. Det märkligaste är att gamla historiska data justeras utan att
man vet varför.



NOAA:s datajusteringar granskas ?
Date: 24/10/15

Joby Warrick, The Washington Post

US Congress To Investigate NOAA’s Temperature Adjustments
The head of a congressional committee on science has issued subpoenas to
the Obama administration over a recent scientific study refuting claims that
global warming had “paused” or slowed over the last decade.

MEN 29/10/15:

Citing confidentiality concerns and the integrity of the scientific process, the
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) said it won’t give
Rep. Lamar Smith (R-Texas) the research documents he subpoenaed.

Smith: “It was inconvenient for this administration that climate data has
clearly showed no warming for the past two decades,” he said in a
statement. “The American people have every right to be suspicious when
NOAA alters data to get the politically correct results they want and then
refuses to reveal how those decisions were made.”

Är detta en början till Climate Gate nr III?



Dataarkivexempel



Santa Rosa, CA, USA
Denna station är intressant eftersom man kan hämta inskannade originalrapporter
och plotta dessa mätdata mot de som finns i digitala databaser. Originalen var ofta
svårlästa, men när jag till slut matat in alla dessa och data för samma station och
tid från NCDC:s databas i EXCEL har jag fått följande märkliga bild.
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Värmerekord?
Enligt några amerikanska klimatforskningsorgan är 2015 det varmaste året
sedan mätningar och beräkningar började.

Ger ganska stora och feta rubriker just nu.

Om vi i stället för ”justerade” data går tillbaka till ursprungligen registrerade
mätdata och räknar från dessa så var 1934 klart varmare än 2015.

Inga svenska media eller svenska granskande journalister verkar bry sig om
detta konstiga faktum.



Havens nivåändringar
I Göteborg har SMHI haft en mareograf i Torshamnen under många år. Data
från SMHI visar en havsnivå med samma årliga sänkning på denna plats under
en lång rad av år. Kan bero på att landet stiger fortare än havet. Mätdata från
Varberg visar dock att havsnivån är konstant över ca 100 år när SMHI korrigerat
för landhöjningen. Data för det senaste året kan hämtas från SMHI via internet.

Australien har haft ett stort antal moderna mareografer på många av öarna i
Stilla havet under lång tid. Tyvärr lades detta mätsystem ned av den senaste
”gröna” regeringen. Mest känd från media är landet Tuvalu som påstås sjunka i
havet.

Havsnivå vid Tuvalu i meter korrigerad för lufttryck, ebb och flod, mm.



Tidvatten och tidjord
Som ni alla säkert vet orsakar solens och månens gravitation att vattenytan i
haven stiger och sjunker dagligen, så kallat tidvatten.

Mindre bekant är att även den fasta jordytan ”urberget” överallt går i dagliga
vågor på liknande sätt.

Största våghöjd är i båda fallen nära ekvatorn för att i stort försvinna vid
polerna. När både sol och befinner sig åt samma håll sett från jorden blir
vågorna maximala och sedan minimala när måne och sol befinner sig i
motsatta riktningar.

I Paris anges tidjorden vara ungefär ± 60 cm.



Inlandsisar
Inlandsisarna på grönland och antarktis har överlevt många värmeperioder
utan att försvinna. Båda ismassorna smälter undertill på grund av jordvärme
när tjockleken överskrider ca 2000 m.

Grönlandsisen har en undersida som är ca 200 m under nuvarande havsyta
och omges av bergskedjor.

Is i glaciärer rör sig genom plastisk flytning och bara till en mindre del genom
glidning mot underlaget. Har studeras bla i Norge mha tunnlar i berg som
omger en glaciär.

Perioder med varmare klimat ger i princip större årligt snöfall och leder till att
tjockleken växer och motsatt. En våg bildas då som vandrar ut mot kanten.



Grönland

Enligt en dansk
rapport från 2013
steg den beräknade
ismängden på
Grönland nu ~30%
fortare än i medeltal
under senare delen
av 1900-talet.

Kan det bero på
varmare klimat?



Värme- och köldperioder
Isotopbråken 16O/18O och 1H/2H kan användas för temperaturuppskattningar i isprov.



Temperaturändringsfart i Antarktis



Klimatstatistik
De flesta arbeten som publicerats på klimatområdet bryr sig inte om att
väderdata inte är slumpvisa dag för dag på samma sätt som många andra
mätvärden. Data från en dag har betydande sannolikhet att vara nära samma
nästa dygn. Statistik visar att prognosen ”samma väder som igår” är den bästa
möjliga i nästan 50 % av fallen. Detta borde man ta hänsyn till vid beräkning av
medelvärden, tidsvariation, sannolikheter och liknande, men detta görs ej.
Varför?

Extrapolation och interpolation av tidsserier bygger på en underliggande
hypotes om hur värdet beror av tiden. IPCC och de flesta klimatologer antar att
detta samband är linjärt utan att kunna bevisa att detta är det bästa antagandet.

I en av IPCC:s underlagsrapporter konstateras att man inte vet hur man bäst
skall hantera tidsserier av temperaturer. Trots detta används alltså ett linjärt
antagande i huvudrapporten utan motivering eller påtalande av detta faktum.



Global temperatur
Som alla kunniga kemister borde veta så är temperatur en icke additiv storhet.
Det är följaktligen omöjligt att beräkna medeltemperaturen för ett system med
flera ingående delar genom att summera temperaturerna och sedan dela med
antalet delar.

Var man skulle kunna göra är att omvandla delarnas olika temperaturer till
deras energiinnehåll med hjälp av deras enskilda cv eller cp, sedan bilda ett
medelvärde av dessa energier och slutligen använda ett ”globalt” cv eller cp för
att omvandla medelenergi till medeltemperatur (detta har bla påpekats ett
arbete av Essex et. al.).

C. Essex, R. McKitrick, B. Andresen: Does a Global Temperature Exist?; J. Non-Equil. Thermod. 32, 1–27
(2007).



Klimathot
Många av de personer som engagerat sig offentligt mot gällande paradigmer
på klimatområdet har utsatts för olika former av hot från extrema miljö-
aktivister.

På nätet har dessa ofta yttrat sig i form av påståenden att sådana icke-troende
personer bör anses utgöra ett hot mot mänskligheten och tystas eller avrättas.

I några fall har detta tvingat personer till att tidvis ha polisbeskydd, t.ex. Björn
Lumborg, (enl. telefonsamtal), Bjarne Andresen vid Niels-Bohr Institutet (enl.
e-mail)

I andra fall har förtäckta hot mot familjens medlemmar medfört att man valt att
hålla tyst med sina åsikter, t.ex. Prof. Lennart Bengtsson (enl. e-mail)



Kända och okända drivkrafter
Romklubben skrev i en rapport att man borde kunna använda global
uppvärmning och klimatpåverkan som ett verktyg för att ändra världens
nuvarande ekonomiska system till ett mer ”rättvist” sådant.

Citat ” In searching for a common enemy against whom we can unite, we came
up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages,
famine and the like, would fit the bill.”

FN:s högste klimatansvarige (Christiana Figureres) uttalade nyligen i en intervju i
Paris att syftet med IPCC:s arbete i grunden var att bereda vägen för en global
planekonomi.

Vill vi verkligen göra detta efter de svåra effekter som planekonomin haft på
väldigt många områden i de gamla kommunistländerna?

Inom modern spelteori påpekas ofta att det optimala valet i varje ögoblick
långsiktigt är det bästa valet (alfa/beta pruning). Man tjänar nämligen inte i
framtiden på gungorna det man just nu förlorar på karusellen genom en
medveten uppoffring.



Är det världens ekonomiska system eller
dess klimat som är drivkraften?

Naomi Klein: Krossa
kapitalismen!


