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Varmere, våtere og villere
- De økende menneskeskapte utslippene av klimagasser fører til varmere, våtere og
villere vær i våre områder i dette århundret, skriver professor Ola M. Johannessen i
denn kronikken.

Været i Europa, Norge og spesielt Vestlandet domineres og styres stort sett av
lavtrykksaktiviteten i Nord-Atlanteren. Denne lavtrykksaktiviteten kan enkelt uttrykkes ved
hjelp av en indeks, Den Nord-Atlantiske Svingning (forkortet NAO) som er forskjellen i
lufttrykk mellom lavtrykksområdene sør for Island og Grønland og høytrykksområdet over
Azorene.

I perioder, spesielt om vinteren med sterke lavtrykk sør for Island som gir en positiv
NAO-indeks, fører dette til sterke sørvestlige vinder, varmegrader og mye nedbør over
Nord-Europa og spesielt Vest-Norge (se bilde 1). (For eksempel er sammenhengen mellom
nedbør i Bergen og NAO-indeksen betydelige, med en korrelasjonskoeffisient på ca. 0,8.)

I Sør-Europa og ved Middelhavet får vi under disse forholdene pent vær og lite nedbør (se
bilde 1 under). Derimot fører svakere lavtrykksaktivitet sør for Island (negativ NAO-indeks)
til at Sør-Europa og middelhavsområdene får sterke vinder og mye nedbør, mens vi da i
Nord-Europa og Norge får nordlige kalde vinder og tørt vær (se bilde 2 under).

Den Nord-Atlantiske Svingning er et naturlig værfenomen som er spesielt dominerende i
vinterhalvåret, men veldig vanskelig å varsle fra ett år til et annet. For eksempel i
1990-årene var det generelt en positiv NAO-indeks, det vil si mye vind og nedbør i
Nord-Europa og Norge. Plutselig slo NAO-indeksen over fra positive (bidle 1 under) til
negative (bilde 2 under) verdier vinteren 1995/1996, det vil si fra mye vind og regn til tørt
og kaldt i Norge, uten at de meteorologiske instituttene i Europa og Nord-Amerika klarte å
varsle dette.

Den Nord-Atlantiske Svingning har vært til stede i våre områder i flere tusen år, ihvertfall så
lenge vi har hatt isfrie områder i Norskehavet. Et av de fundamentale spørsmålene vi derfor
nå stiller oss innen klimaforskning i dag er: Hvordan vil økende menneskeskapte
klimagassutslipp til atmosfæren innvirke på de naturlige værsystem, i vårt tilfelle den
Nord-Atlantiske Svingning?

Flere internasjonale forskningsgrupper arbeider for tiden intenst med denne
problemstillingen. En forskergruppe fra Nansen-sentrene i St. Petersburg og Bergen,
Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen og Max-Planck Institutt
for Meteorologi i Hamburg, under ledelse av Ola M. Johannssen har nettopp (17. februar
2005) fått publisert artikkelen The North Atlantic Oscillation and greenhouse-gas
forcing i det anerkjente internasjonale tidsskrift Geophysical Research Letters, American
Geophysical Union hvor dette tema behandles.

Ved å delta i det internasjonale prosjektet Coupled Model Intercomparison Project (CMIP2)
fikk vi tilgang på resultatene fra 12 globale klimamodeller fra verdens ledende klimainstitutt,
derav også fra Bjerknessenteret for Klimaforskning i Bergen.

For å få tiltro til de forskjellige modellene gjorde vi først en sammenligning mellom modeller
og observasjoner, og fant ut at modellene klarte på en tilfredsstillende måte å reprodusere
den observerte fordelingen av lufttrykk. Grunnen til at sammenligninger av lufttrykk ble
gjort, er jo fordi det er nettopp disse som vi bruker til å beregne NAO-indeksen som før
omtalt.

Det neste skritt var å gjøre to simuleringer av 80 års varighet, den første hvor vi holdt
CO2-innholdet i atmosfæren konstant på det nivået det er idag og den andre simuleringen
hvor vi økte CO2 innholdet i atmosfæren med ett prosent hvert år, tilnærmet det vi kanskje
realistisk kan forvente oss i slutten av dette århundret, det vil si en dobling av CO2 i forhold
til idag.

Den første simuleringen gir da bare naturlige variasjoner av NAO-systemet, mens i den
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