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g Tyngdeakselerasjonen 9.81 m/s2

Ω Jordas vinkelfart 7.27 ·10−5 s−1

R Gasskonstanten for tørr luft 287.05 J/(K kg)
cp Spesifikk varmekapasitet for luft ved konstant trykk 1005 J/(K kg)
L Spesifikk fordampingsvarme for vann 2.25 · 106 J/kg

Table 1: Konstanter som brukes i oppgavene.

Oppgave 1
a) Sett opp likningen som uttrykker forholdet mellom trykk, tetthet og temperatur for

tørr luft. Hva kalles denne likningen? Hvordan påvirkes tettheten av henholdsvis økt
trykk og økt temperatur?

b) Den vertikale bevegelseslikningen er:

∂w

∂t
+ v · ∇w = −1

ρ

∂p

∂z
− g (1)

når vi ser bort fra vertikal friksjon og Coriolis-kraft. Hva betyr hvert av leddene?

c) På storskala kan vi forenkle denne likningen til hydrostatisk balanse. Forklar hvilke
antakelser vi gjør da. Vis at ved hydrostatisk balanse er:

∂p

∂z
= − pg

RT
(2)

d) Integrer likning (2) mellom to trykkflater, p1 og p2, som ligger i høyden z1 og z2, og
vis vise at:

p2 = p1e
z1−z2

H , (3)

der H = RT̄
g
, der T̄ er gjennomsnittstemperaturen i lufta mellom dem.

Anta at vi befinner oss over et havområde på 50◦N. Et fly på vei vestover befinner seg
ved sted A, i en høyde der trykket er 300 hPa og temperaturen -40◦C. Havnivå-trykket
på sted A er 995 hPa, og gjennomsnittlig temperatur i luftsøylen under flyet er -10 ◦C.
Sted B ligger 200 km vest for flyet. Der er havnivå-trykket også 995 hPa, men luftsøylen
opp til flyets høyde har gjennomsnittstemperaturen -13◦C. Se Figur 1.
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Figure 1: Temperaturen i luftsøylen over sted A og sted B i oppgave 1.

e) Vi skal nå studere egenskapene til vindfeltet mellom sted A og B. Anta geostrofisk og
hydrostatisk balanse. Forklar, uten å regne, hvorfor trykket må være lavere enn 300
hPa i samme høyde som flyet over sted B. På vei fra A til B, hvilken retning vil den
meridionale vinden som flyet opplever ha?

Til slutt skal vi regne:

f) Finn høyden til flyet over bakken.

g) Finn trykket i flyets høyde på sted B.

h) Regn ut den meridionale vinden mellom A og B i flyets høyde.
Hint: Du kan bruke tettheten ved flyets posisjon over sted A når du skal regne ut
vindhastigheten.

i) Siden bakketrykket ikke endrer seg fra A til B, blir den meridionale vinden svak
nær havoverflaten. Likevel fant vi en betydelig vind lenger oppe. Hva kalles dette
fenomenet?

Oppgave 2
Termodynamikkens første lov er:

dQ = dU + dW (4)

a) Beskriv med egne ord hva denne likningen sier, og hva hvert av de tre leddene betyr.

b) Hva vil det si at en prosess er adiabatisk? Hvilket ledd i likning (4) blir borte da?
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c) Når prosessen er adiabatisk, kan vi skrive om likning (4) og få:

cpdT =
1

ρ
dp (5)

der cp er varmekapasiteten til luft ved konstant trykk, T temperaturen, ρ tettheten
og p trykket. Vis at når luft stiger adiabatisk, vil temperaturendringen med høyden
være:

dT

dz
= − g

cp
(6)

Hint: Bruk hydrostatisk balanse.

Potensiell temperatur er gitt ved

θ = T (
p0

p
)R/cp (7)

d) Hva er definisjonen på potensiell temperatur, og hvorfor er dette en interessant stør-
relse i meteorologi?

e) I subtropene er en typisk temperatur på 400 hPa -30◦C. Regn ut den potensielle
temperaturen til denne lufta.

f) Hvilke vertikalbevegelser dominerer i subtropene? Forklar ut fra svaret i forrige de-
loppgave hvordan dette kan påvirke bakketemperaturen i disse områdene.

Oppgave 3
Fra termodynamikkens første lov (4) får vi den termodynamiske energiligningen

DQ

Dt
= cp

DT

Dt
− 1

ρ

Dp

Dt
(8)

der D
Dt

= ∂
∂t

+ v · ∇ er den Lagrange (’partikkel’) deriverte.

a) Vis at dersom bevegelsen er isobarisk (isobaric) kan et av leddene i (8) strykes.

b) Hva blir den forenklede formen av (8) gitt at bevegelsen er isobarisk og adiabatisk?
Forklar (kort) hva dette medfører mht. temperaturen til en luftpakke.

c) Vis at leddene i ligningen du kom fram til skrevet ut på Eulersk form gir følgende
uttrykk for den lokale endringen av temperatur

∂T

∂t
= −u∂T

∂x
− v∂T

∂y
− w∂T

∂z
(9)
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Figure 2: Meridionale (sør-nord) isobarer, linjer med konstant trykk, og sonale (vest-øst)
isotermer, linjer med konstant temperatur, i en konstant høyde z = zA ved tidspunktet
t = t0.

I resten av oppgaven skal vi bruke (9) når vi ser på et punkt A en høyde zA = 1 km
over bakken på den nordlige halvkule. I tillegg til at bevegelsen er adiabitsk og isobarisk,
antar vi at den er horisontal og i geostrofisk balanse slik at vinden er gitt ved

u = − 1

fρ

∂p

∂y
, v =

1

fρ

∂p

∂x
, w = 0 (10)

der Coriolisparameteren f = 10−4 s−1. Videre approksimeres tettheten med en konstant
verdi ρ = 1 kgm−3. Et værkart gir oss konfigurasjon av isobarer og isotermer som vist i
Figur 2 ved tiden t = t0. Avstanden mellom isobarene er Lp = 100km med δp = 1.2 hPa,
og avstanden mellom isotermene er LT = 54 km med δT = 5 ◦C.

d) Uten å regne, bruk det du vet om geostrofisk balanse til å fastslå om det kommer til
å bli varmere eller kaldere i punktet A.

e) Ville det vært annerledes dersom isotermene og isobarene var parallelle med hveran-
dre? Forklar kort.

f) Bruk (9) og (10) til å regne ut endringen i temperatur ved punktet A en time fram i
tid [hint: bruk integrasjon - det skal bli et enkelt uttrykk å integrere]. Du kan anta at
trykkfeltet og temperaturgradienten er stasjonære, altså at de ikke forandrer seg med
tiden.

g) Gitt tilsvarende breddegrad men på sørlig halvkule med ellers lik konfigurasjon, for-
venter du at temperaturen kommer til å stige eller synke i punktet A?

Oppgave 4
Den horisontale bevegelseslikningen er

Dv

Dt
= −fk× v − 1

ρ
∇Hp+ F (11)
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der v = (u, v) her er den horisontale vindhastigheten, og ∇H = ( ∂
∂x
, ∂
∂y

).

a) Hva betyr hvert av leddene i likning (11)?

b) Hva mener vi med Rossby-tallet? Hvilke ledd i likning (11) er det som Rossby-tallet
uttrykker forholdet mellom?

c) Ved geostrofisk balanse, hvor stort er Rossby-tallet (er det i størrelsesorden 1, mye
større eller mye mindre)? Hvilke ledd i likning (11) dominerer i denne balansen?

I grenselaget nær bakken er alle de tre kreftene på høyre side av likning (11) viktige. På
figuren nedenfor vises isobarene på havnivå for et stort område på midlere bredder på
nordlige halvkule.

d) Tegn inn piler på figuren som illustrerer hvordan vindfeltet vil se ut i grenselaget.

e) Hvor konvergerer lufta? Hvor divergerer den? Hva betyr dette for de vertikale beveg-
elsene ovenfor grenselaget på disse stedene? Kan du utifra dette forklare hvorfor
lavtrykk ofte medfører regnvær, mens høytrykk gjerne gir pent vær?

Oppgave 5
Den meridionale energitransporten på midlere bredder får sitt største bidrag fra såkalte
’eddies’, dvs. avvik fra årlig og sonalt midlet bevegelse. Vandrende lavtrykk er én type
slike eddies. Figur 3 viser en forenklet skisse av sirkulasjonen i de nederste 3 km av et
lavtrykk som befinner seg på 45◦N. Innenfor en radius på r = 1000 km og opp til høyden
h = 3 km antar vi vindhastigheten er konstant lik U = 12 m/s. Vi forenkler ved å bruke
en konstant tetthet ρc = 1 kg/m3 for dette området.

På figuren er det også markert to tverrsnitt gjennom lavtrykket. Punkt A er på
vestsiden av lavtrykket, punkt B i sentrum av lavtrykket, og punkt C øst for lavtrykket.
I tverrsnitt AB er temperaturen TA = 5◦C og spesifikk fuktighet qA = 5g/kg, mens i
tverrsnitt BC er temperaturen TB = 8◦C og spesifikk fuktighet qB = 6.5g/kg.
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Figure 3: Skisse av lavtrykket i oppgave 5. Til venstre: Sett ovenfra, med isobarer og
posisjonene til punktene A, B og C tegnet inn. Til høyre: Tegnet i perspektiv. Vi ser kun
på de nederste 3 km av værsystemet, selv om det sannsynligvis fortsetter mye høyere.

a) Forklar hvorfor vindretningen er nordlig i tverrsnitt AB og sørlig i tverrsnitt BC (når
vi ser bort fra friksjonen).

b) Forklar at massetransporten gjennom hvert tverrsnitt, både AB og BC, er gitt ved

FM = ρcrhU. (12)

Regn ut hvor mange kg luft som passerer gjennom hvert av tverrsnittene per sekund.

For å finne netto transport av energi mot nord, må vi sammenlikne energien i den lufta
som går nordover og den som går sørover. Fuktig, statisk energi per masse luft er gitt
ved

E = cpT + gz + Lq. (13)

Siden massetransporten er lik og lufta har samme høyde i AB og BC, vil bidraget fra det
andre leddet på høyre side av likning (13) bli det samme for lufta i AB og BC, og dermed
ikke bidra til noen netto energitransport. Det første og det tredje leddet er derimot
forskjellig i AB og BC, og de vil derfor bidra til en netto meridional energitransport.

c) Regn ut hvor mye energi dette lavtrykket i netto transporterer mot nord mellom
bakken og høyden h. Oppgi svaret i TW = 1012W.

d) Hvor stor energitransport ville du fått dersom atmosfæren ikke inneholdt vanndamp?

e) Figur 8.13 i læreboka viser den meridionale energitransporten i hav og atmosfære.
Les av energitransporten i atmosfæren ved 45◦N. La oss anta at en tredjedel av denne
transporten skjer i de nederste 3 km av slike lavtrykk som vi har sett på i denne
oppgaven. Hvor mange slike lavtrykk må da være til stede på 45◦N-sirkelen samtidig?
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Oppgave 6

a) Hvordan kan vindfelt av stor skala framprovosere en massetransport i
havet p̊a den nordlige halvkule som st̊ar 90◦ til høyre for vinden? Hva kalles
dette fenomenet?

b) Hvordan kan dette fenomenet være med p̊a å p̊avirke SST (sea surface
temperature)?

c) Forklar kort fenomenet oppvelling/nedvelling ved en rett kyst.Ved hvilke
kyster finner vi oppvelling p̊a stor skala?

d) Det vedlagte bildet viser havoverflate-temperaturer rundt sørlige del av
Afrika. Indiker hvor oppvelling forkommer p̊a bildet. Hva vil den dominerende

vindretningen være over dette omr̊adet (NNV,ØNØ,SSØ eller VSV)?

e) Under El Nino og La Nina endrer de hydrografiske tilstandene seg i havet
ved Peru - Ecuador fra den midlede tilstanden. Beskriv denne endringen.

f) El Nino and La Nina kan føre til endrede værtilstander p̊a andre steder.
Nevn noen av disse.

Oppgave 7

a) Været i atmosfæren best̊ar av høytrykk og lavtrykk som frakter med seg
blant annet kald og varm luft. I havet finner vi ogs̊a slike ’vær-systemer’, og dis-
se g̊ar ofte under navnet eddier. En eddy kan oppst̊a ved at storskala strømmen
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svinger og bøyer seg s̊a mye at den en lukket roterende sirkel river seg løs, og
kan migrere store avstander og ha en lang levetid. Den frakter da med seg dis-
tinktive egenskaper(temperatur, salinitet, næringstoffer) fra dannelses regionen,
til andre steder. Dermed kan vi gjenkjenne eddier ved å se etter slike avvikende
egenskaper relativt til omgivelsene. Bildet nedenfor viser to vertikale tverrsnitt
av temperatur gjennom henholdsvis en kald og en varm eddy. I hvilken av disse

finner vi det dypeste blandings-laget? Hvordan ser trolig overflaten ut over disse
to eddiene, er den hevet eller senket? Forklar kort.

b) Geostrofiske overflate-hastigheter beregnes ofte utifra satelitt-m̊alinger av
høydenforskjeller p̊a hav-overflaten. Ved hjelp av hydrostatisk balanse,

∂p

∂z
= −ρg (1)

vis at den geostrofiske hastigheten i y-retning ved overflaten kan kan beregnes
utifra hav-overflate helningen. Her kan du bruke ligningen for geostrofisk strøm:

fv =
1

ρc

∂p

∂x
. (2)

c) Bildet nedenfor viser en modell-berenging av hav-overflatehøyden utenfor
Hawaii, ved ca. 20◦N. Innen det sirklede feltet ser vi at overflatenverdien avvi-
ker fra omkringliggende verdier. Hvilket fenomen er dette? Hva kan du si om
hastighets-feltet i dette omr̊adet?

d) Hvordan er trolig temperaturen innenfor sirkelen relativt til utsiden. Hvil-
ken rolle kan eddier spille i klimaspørsm̊al?
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e) Beregn s̊a den geostrofiske hastigheten assosiert med overflate helningen
ved punktet A (bruk ligningen gjeldende for Nord-/Sørg̊aende strøm).
Dersom du beregner f ved 20◦N, mangles bare et ledd i ligningen. Dette er leng-
den, δx som man velger å lese variasjonen av δh over (finn en endring i over-
flatehøyden over en lengde som tilsvarer radien til eddien). Tips: En breddegrad
er rundt 111 km.

f) Eddier trenger å ta energi sin fra et sted for å generes og vokse. Kan du
tenke deg noen energiske havstrømmer hvor eddier generes? (Et sted man ser
eddy-ringer oppst̊ar, er tuppen av Sør-Afrika, hvor en sterk strøm resirkulerer
tilbake til det Indiske hav, men ’lekker’ varme eddier ut i Sør-Atlanteren. Vi
skal se nærmere p̊a denne strømmen i neste oppgave...)

Oppgave 8

I denne oppgaven skal vi se p̊a sirkulasjonen i havet drevet av vinden. I forri-
ge oppgave ans̊a vi geostrofisk balanse. Dette er en fin antakelse i havets indre,
men strømmene p̊a overflaten drives av vindstresset som p̊aføres av atmosfæren.
Dette medfører vi m̊a anse et øvre lag som er direkte p̊avirket av vinden. Det
kan vi gjøre ved å tilføye et vertikalt avtagende vindstress til de geostrofiske lig-
ningene vi har brukt til n̊a. Da f̊ar vi de grunnleggende ligningene for vinddrevet
sirkulasjon

−fv +
1

ρc

∂p

∂x
=

1

ρc

∂τx

∂z

fu+
1

ρc

∂p

∂y
=

1

ρc

∂τy

∂z

.
Vi kan kvitte oss med trykk-leddene ved å derivere den første ligningen med
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−∂/∂y, og den nederste med ∂/∂x. Dette gir oss

βv = f
∂w

∂z
+

1

ρc
(
∂

∂z

∂τy

∂x
− ∂

∂z

∂τx

∂y
) (3)

Ved hjelp av denne ligningen kan vi utforske hva havets respons til vinden p̊a
en storskala vil være.

a) Vis at dersom vi integrerer ligningen (3) vertikalt fra bunnen ved z = −D
til overflaten ved z = 0, ender vi opp med ligning 10.17 i lære-boka. (Hvor

V =
∫ 0

−D vdz er den dybde-integrerte meridionale transporten, og vi antar at
w(0) = w(−D) = 0 og τ = 0 ved bunnen). Dette forholdet er en av de mest
brukte for å beskrive sirkulasjonen i verdenshavene. Hva kalles denne balansen?

b) La oss videre se om denne balansen kan fortelle oss noe om transporten
i sørlige delen av det Indiske hav mellom 40◦S til rundt 20◦S. Bildet nedenfor
viser den meridionale distribusjonen av sonalt vindress, τwx over omr̊adet vi ser
p̊a.

Vindstresset er forenklet her til å rent virke i østlig- og vestlig-retning(x-retning).
Dermed er τwy = 0 her, og vi har:

βV = − 1

ρc
(
∂τwx

∂y
). (4)

Bruk ligning (4) til å tegne inn den dybde integrerte transporten over dette
omr̊adet. G̊ar den nordover eller sørover (hint: Hva er fortegnet til ∂τ

wx

∂y )?

c) Bruk det du har lært om hvordan Ekman-transporten er i overflatelaget i
forhold til vinden, til å bestemme om vi har konvergens eller divergens av vann
i denne regionen. Dette vil medføre en vertikal hastighet, w(−δE) = wek, ved
bunnen av det vindp̊avirkede laget. Forklar hvilken vertikal transport vi f̊ar her.
Ligning (4) kan ogs̊a uttrykkes ved denne hastigheten:

βV = fwek. (5)

Her ser vi at Ekman-pumpingen driver den meridionale transporten. Passer det
du kom frem til i denne oppgaven med b)? (Det holder å sammenligne fortegn).

4



d) Transporten du fant i b) m̊a returnere p̊a et vis andre veien for å ha en
lukket sirkulasjon. Dette oppn̊as p̊a sørlige halvkule p̊a samme m̊aten som p̊a
nordlige halvkule, nemlig ved en sterk grensestrøm i vest. Vi er alle velkjen-
te med Golfstrømmen i Nord-Atlanteren. I det Sør-Indiske hav st̊ar Agulhas-
strømmen for dette. Men, hvorfor befinner disse strømmene seg p̊a vestsiden og
ikke østsiden av bassengene? Argumenter kort.

e) Agulhas-strømmen m̊a kompensere for transporten i resten av bassenget,
og transporterer da enorme mengder vann i motsatt retning. (Det sies at den er
den sterkeste vestlige strømmen som finnes, og transporterer opptil det dobbelte
av Golfstrømmen!) Beregn den totale transporten over 30◦S ved å integrere (3)
mellom de to kontinentene. Et grovt estimat p̊a den vindstress-kurlet, alts̊a
den negativt midlede meridionale gradienten av τwx er rundt 0.5 · 10−7 N

m3 .

Avstanden (dx) mellom Australia og Afrika er ca. 6000 km, ρc = 1000 kg

m3 , og

β = df
dy ≈ 2 · 10−11m−1s−1. Sammenlign svaret du f̊ar med Golfstrømmens

transport.

f) I oppgave 1 e) s̊a vi et eksempel p̊a termal-vind balanse, som oppstod da
vi hadde en temperaturgradient p̊a tvers av vinden. Denne balansen har vi ogs̊a
i havet, og den kan for den meridionale hastigheten skrives slik:

f
∂v

∂z
= − g

ρc

∂ρ

∂x
(6)

Vi antar at tettheten avhenger mest av temperatur her, som gir et forenklet
uttrykk ρ ≈ ρc(1 − αT ), der ρc og α er konstanter. Bruk dette til å uttrykke
termal vind balansen ved en temperatur-gradient.

g) P̊a vedlagte bildet ser du den vertikale strukturen p̊a Alghulas strømmen.
Hvilke implikasjoner gir dette for hvordan temperaturen endrer seg i x-retning?
Estimer temperatur-gradienten som m̊a balansere hastighets-skjæret vi ser p̊a
figuren. For å ansl̊a ∂v

∂z kan du lese av verdiene p̊a figuren, og bruk s̊a varme-

ekspansjonskoeffisient α = 2·10−4C◦−1 og referansetetthet ρc = 1000 kg
m3 . Oppgi

endringen C◦ per 100km.
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Oppgave 9 

a) Hva sier Wiens forskyvningslov? 

b) Skisser spektral fordeling av strålingsenergi fra solen og fra jorden. Hvilke 

effektive strålingstemperaturer har de to? 

c) Jordens utstråling er maksimal ved 14μm. Ved hvilken bølgelengde er solens? 

 

Oppgave 10 

For den ekleste drivhusmodellen beskrevet i figur 2.7 i boka: 

a) Sett opp likning for energibalanse (i) ved toppen av atmosfæren, (ii) i 

atmosfæren og (iii) ved bakken. 

b) Uttrykk bakketemperaturen ved jordens effektive strålingstemperatur. 

 

Oppgave 11 

a) Er hydrostatisk likevekt knyttet til vertikale eller horisontale forhold i 

atmosfæren? 

b) Hvilke to krefter er i balanse når vi antar hydrostatisk likevekt? 

c) Skriv opp likningen for hydrostatisk balanse. Utled fra likningen et uttrykk for 

trykket i en gitt høyde. Forklar hva dette uttrykket beskriver fysisk. 

 

Oppgave 12 

a) Hvilke to prosesser kan, i følge termodynamikkens første hovedsetning, påvirke 

temperaturen i en luftpakke? 

b) Hvilken av de to prosessene ser vi bort fra under adiabatiske forflytninger? 

c) Vil adiabatisk hevning av en luftpakke gjøre den varmere eller kaldere? Hvor 

my per km høyde dersom luften er tørr? 

d) Hvordan vil temperaturendringen med høyden påvirkes hvis luften er mettet 

med vanndamp? 

 

Oppgave 13 

a) Sett opp kriteriene for stabilitet (stabil, nøytral og ustabil skiktning) basert på 

endring av temperatur med høyden. 

b) Sett opp tilvarende kriterier uttrykt ved potensiell temperatur. 

 

Oppgave 14 

a) Jordaksen står ikke vinkelrett på det planet jorden beger seg i rundt solen. 

Jordbanen er ikke helt sirkulær. Hvilke av disse to faktorene er viktigst for 

årstidsvariasjon av temperatur på høye breddegrader? 

b) Skisser breddegradsfordeling av årlig midlet (i) absorbert solstråling og (ii) 

emittert jordstråling. Skisser også differensen mellom de to (netto 

strålingsoppvarming). 

c) I de fleste breddegradsbånd er det ubalanse. Kan en slik ubalanse vedvare over 

lengre tid? 

 

Oppgave 15 

a) Hvilken sonal vindretning (østlig eller vestlig vind) er dominerende i tropene? 

b) Og hvilken på midlere breddegrader? 

c) Hvor er den sonale vinden sterkest på midlere breddegrader, rett over 

grenselaget eller i 10 km høyde? 

 



Oppgave 16 

a) Er ENSO knyttet til trykkforskjeller øst-vest eller nord-sør? 

b) Hva med NAO? 

c) Hva kjennetegner situasjonene der NAO og henholdsvis positiv og negativ? 

Forklar kort. 

d) Det er forventet en temperaturøkning i våre områder de neste dekadene. Relater 

denne endringen til temperatursvingninger knyttet til NAO. Forklar kort. 

 

Oppgave 17 

a) Hvilke perioder er fremtredende i klimasvingninger i følge Milankovitch-

teorien? 

b) De er knyttet til svingninger i tre parametere. Hvilke? Forklar kort 

c) Svingninger i solinnstrålingen er ulik på ulike breddegrader. Hvilke 

breddegrader antar man er viktigst med tanke på istider og mellomistider? 

Nevn en tilbakekoplingsmekanisme (feedback mechanism) som er sentral i 

denne sammenheng? 

 

Oppgave 18 

a) Tilstedeværelse vs fravær av is i Arktis gjennom klimahistorien er viktig for 

havsirkulasjonen. Forklar hvordan. 

b) Kan dette tenkes å ha påvirket temperaturforskjellen mellom Arktis og ekvator? 

Diskuter kort. 

c) Kontinentaldrift har gjennom jordens historie endret dramatisk på 

konfigurasjonen av landmassene på jorden. Dette har påvirket sirkulasjonen i 

atmosfæren og i havet. Har atmosfæren eller havet vært mest påvirket? Forklar 

kort hvorfor. 

 

Oppgave 19 

 
Denne figuren fra IPCC AR5 SPM viser observerte endringer i nedbør over to ulike 

tidsperioder.  

a) Hvordan relaterer endringene seg til hvordan nedbøren er fordelt globalt? 

b) Hva sier figuren om hvilken tidsperiode vi har hatt de største forandringene? 

 



Oppgave 20 

 
 

Denne figuren fra IPCC AR5 SPM brukes som begrunnelse for at menneskene har 

påvirket klimaet. 

a) Forklar kort hvordan dette kan vises av figuren. 

b) I den foregående rapporten, AR4, ble tilsvarende resultater lagt fram, men da 

bare for atmosfæren. Diskuter kort hvorfor data for havet i AR5 styrker 

antakelsen om antropogen påvirkning. Trekk gjerne havets varmekapasitet inn 

i diskusjonen. 

 

Oppgave 21 

 

a. CO2 utveksles hele tiden mellom atmosfæren og overflaten (hav og bakke). Hva 

er de viktigste prosessene som står for denne utvekslingen? 

b. Hvor store er utvekslingen pga naturlige prosesser i forhold til hvor mye vi 

mennesker slipper ut gjennom bruk av fossilt brennstoff og avskoging? 

c.  Man kan definere en gjennomsnittlig oppholdstid for CO2 i atmosfæren som en 

levetid (τ). Levetiden er definert som 

 



 
 

Omtrent hvor lang er levetiden τ? 

 

d. For en ekstra tilførsel av CO2 i tillegg til de naturlige utslippene tar det lengere tid 

å fjerne CO2 fra atmosfæren. Hvorfor det? Hvilke prosesser er viktige? 

e. Hva kalles denne tidsskalaen, og omtrent hvor lang er den?  

(Obs. den er ikke definert slik at en enkelt tid kan defineres, men du bør vite 

størrelsesorden sammenliknet med levetiden τ). 

f. Hvordan varierer CO2 innholdet i atmosfæren mellom istider og mellomistider? 

g. Hva er årsaken til denne variasjonen? 

h. Hva kan vi konkludere i forhold til hvor viktig CO2 er som drivhusgass ut fra 

svarene i oppgave f og g? 

 

 

Noen eksamensoppgaver fra tidligere år 

Eksamen 2005 
Oppgave 2 

Beskriv El Niño-fenomenet og hvilke lokale og regionale klimaeffekter det får.  

 

Oppgave 4 

Vi gjør følgende tankeeksperiment: I et forsøk på å motvirke global oppvarming 

tilføres det med jevne mellomrom store mengder reflekterende partikler til 

stratosfæren. Disse partiklene øker planetens albedo fra 30 % til x %, hvor x er 

foreløpig ukjent. 

a)  Hvilken effekt kan vi forvente at dette vil ha? 

b)  Ta utgangspunkt i Jordas energibalanse og sett opp en ligning som uttrykker 

strålingspådrivet fra albedoøkningen p.g.a. partiklene ved størrelsen x. 

c)  Vi tenker oss nå at partiklene påvirker høye skyer, slik at mengden av høye 

skyer i tropene øker betraktelig. Hvilken effekt vil dette ha på klimaet? 

Begrunn svaret kort.  

Eksamen 2006 
Oppgave 1 

a) Gjør kort rede for begrepene naturlig drivhuseffekt og forsterket drivhuseffekt. 

b) Omtrent hvor mye bidrar hver av disse pr. i dag? 

c) Ved en tenkt dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, kan det vises at 

lufttemperaturen ved jordoverflaten i første omgang stiger med 1,2°C.  I neste 

omgang vil tilbakekoplinger komme inn i bildet og endre lufttemperaturen. Omtrent 

hvor stor blir temperaturendringen når tilbakekoplingene er tatt hensyn til? 

d) Gjør rede for hvordan (fysiske mekanismer) tilbakekoplinger knyttet til: (i) 

vanndamp og (ii) snø/is virker inn. Er det her snakk om positive eller negative 

tilbakekoplinger? 



Eksamen 2011 
Oppgave 1 

a) Klimaet er for tiden i endring. En av årsakene er økningen av konsentrasjonen av 

gasser som absorberer infrarød stråling (såkalte drivhusgasser). Den umiddelbare 

responsen som kun involverer den infrarøde strålingen er at høyden der utstrålingen 

rnest effektivt finner sted vil endres. Vil den forskyves til høyere eller lavere nivåer? 

Begrunn svaret. 

c) Hvilken gass som slippes ut antropogent står for det største strålingspådrivet? Hvor 

stort er dette pådrivet dersom gassens konsentrasjon dobles? 

d) Prosessen beskrevet i deloppgave a) initierer en kaskade av endringer i 

klimasystemet. Vil disse endringene samlet forsterke eller svekke responsen fra 

infrarød stråling alene? 

e) Nevn to eksempler, en prosess som forsterker og en som svekker responsen. 

Forklar kort. 

 

Oppgave 3 

b) Forklar kort hvordan den intertropiske konvergenssonen (ITCZ) oppstår og hvor 

den befinner seg til ulike tider av året. 

c) Hvor mange regntider er det per år i et monsunklima? Hvor mange regntider er det 

nær ekvator i Afrika? Begrunn svarene kort for hvert av de to tilfellene. 

Eksamen 2008 
Oppgave 1. 

a. Forklar hva vi forstår med den såkalte Hadleysirkulasjonen i tropene. Tegn gjerne 

en figur. 

b. Gjør rede for hva som driver denne sirkulasjonen. Ville sirkulasjonen i 

Hadleycellen vært kraftigere eller svakere dersom atmosfæren ikke hadde inneholdt 

vanndamp? Begrunn svaret. 
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