
Validering av beräkningar 
Nedan visas UAHs temperaturkurva framräknad ur rådata om 144x72 = 10368 celler. Jag har 

markerat februari 2016 som är den hittills varmaste månaden. Anomalivärdet på 0.69 grader 

stämmer överens med UAH https://www.drroyspencer.com/2022/06/uah-global-temperature-

update-for-may-2022-0-17-deg-c/ till 3e decimalen och är beräknad mot 30-årsperioden 1991-2020. 

 

Samma beräkningar har applicerats på Cupernicus ERA5 datasets som finns här 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels-monthly-means-

preliminary-back-extension?tab=overview. Både tolkning av data och resultat har utvärderats i 

samtal med personer som arbetar med ERA5. En utmaning har varit att skala ned ERA5 data som 

interpolerats till 1440x720 (1 036 800) celler utan att tappa precision. Även här visar sig 

beräkningarna vara riktiga till 3e decimalen. Faktiskt lite överraskande, men det beror säkert på att 

data är interpolerad. Den högre upplösningen innehåller alltså ingen extra information förutom att 

den gör grafiken lite tjusigare. 
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Avtagande växthuseffekt globalt 
Växthuseffekten beräknas genom att addera 3 dataset enligt formeln Surface Thermal Radiation 

Downward + Surface Net Thermal Radiation - Top Net Thermal Radiation. 

Nedan visas en graf med anomalier med den globala växthuseffekten beräknad. Data är här 

begränsat till och med december 2021. Jag arbetar med en uppgradering av programmet och har ej 

tagit med våren 2022, men kan intyga att effekten är fortsatt avtagande.  

 

 

Trenden för de 72 senaste månaderna global är -1.67W/dekad. Notera att effekten ännu ligger över 

genomsnittet för perioden 1991-2020. 

  



En starkare trend kring N20-S20 bandet 
Jag refererade på bloggen till detta område men med januari-maj 2022 inkluderade. Med nya data 

inkluderade blir värdet ca: -3W/dekad. I denna kortare serie har vi -3.91W/dekad. 

 

  



Ett La Niñafenomen? 
Mitt nuvarande program är lite begränsat i avseende hur områden kan väljas. Man skulle vilja 

markera hela Stilla havet, men det går tyvärr inte. I den markerade delen ser vi en våldsam trend på -

12.46W per dekad. Vi ser också att växthuseffekten här ligger klart under normalen för 1991-2020. 

Förändringen är så stark att den slår igenom även på de globala värdena. 

 

  



Temperaturen då? 
Precis som väntat ser vi en starkt nedåtgående trend även här. 

 

  



Och vattenångan? 
En lägre temperatur borde resultera i mindre avdunstning vilket också visas tydligt i grafen. 

Vattenånga är som bekant den utan jämförelse starkaste växthusgasen. Min tolkning är att detta är 

huvudorsaken till den avtagande växthuseffekten. Att La Niña har påverkat verkar också helt klart. 

Varför La Niña bildas är en helt annan, mycket svårare fråga.  

 

  



Molnbildning 
Någon frågade om molnbildningen och som jag misstänkte är även den avtagande. 

 

 

 


