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FN
Kort
Introduktion
Bevisföringen
Matematik för ungdomar
Ökande klimatkänslighet
Örjan Hallberg sw

Prof James Hansen skriver i sin rapport 2022 0922

Nästa år, 2023, kommer att bli varmare på grund av den nuvarande
starka planetariska energibalansen, som drivs av de faktorer som
nämns ovan - främst ökande växthusgaser. Kanske kommer en El
Nino att börja under andra halvan av året, men El Nino-effekten på den
globala temperaturen dröjer 3-4 månader. Så temperaturen 2023 bör
vara högre än 2022 och konkurrera med de varmaste åren.
 
Slutligen föreslår vi att 2024 troligen kommer att bli det varmaste året
någonsin.......
En klassisk, stark El Nino 2023-24 skulle kunna driva upp den globala
temperaturen till cirka +1,5 °C .......

Att gå över +1.5 C innebär att parisavtalet
faller. 
Detta sker med viss sannolikhet år 2024.

https://ppm.today/netzero/index.html?22-september-2022-sw.htm
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SwedishTotalt har 194 länder skrivit under Parisavtalet, det vill säga i stort sett alla
världens länder. 

Alla länder som formellt antagit Parisavtalet är bundna till det enligt
internationell lag.

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on
climate change. It was adopted by 196 Parties at the UN Climate
Change Conference (COP21) in Paris, France, on 12 December 2015. It
entered into force on 4 November 2016.

Godkännande av klimatavtalet från Paris:  Prop 2016/17:16
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.
Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera Parisavtalet. EU
och dess medlemsstater har uttryckt sin avsikt att agera gemensamt

Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet har enats om en
ny klimatlag som fastställer att EU ska minska ska minska
utsläppen med minst 55 procent till 2030. Förordningen träder i
kraft när den antagits av rådet och Eruopaparlamentet vilket
väntas ske under hösten 2021.

Problemet som ingen vill prata om.

IPCC, SMHI och Klimatpolitiska rådet tycks vara eniga med många
klimatexperter om 
att om bara utsläppen minskar snabbt nog, så stannar jordens
temperaturökning.
Många säger att Parisavtalet skall räddas på detta sätt.

Tyvärr är allt detta fel ... och det är väldigt lätt att förstå:  

Världen har sedan år 1700 släppt ut 3700 Gton för mycket CO2 som nu
finns i luft och oceaner.
Allt detta måste bort. Det är lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 måste bort
per år,
start senast år 2025 för att klara Parisavtalet.

Varje år släpps 37 Gton CO2 ut.  Det är 1% av det som redan finns 
Det är 3700 Gton som driver temperaturen. Jorden märker inte ens om
enstaka 
års utsläpp försvinner.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
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SwedishIPCC och många klimatexperter förmedlar alltså bilden av att 37 Gton
driver temperaturen, som
tvärstannar när dessa 37 Gton upphör och man ger en bild av att 3700
Gton saknar 
betydelse.

Därför läggs all fokus på vindkraft, elbilar, solceller osv..... Allt detta är
naturligtvis bra
men alla måste bli medvetna om att dessa åtgärder tillsammans bara kan
lösa 1% av problemet.

Om det för våra politiker har något som helst värde, att följa lag och
ingågna internationella avtal
så måste 99% av klimatarbetet läggas på att suga bort 200 Gton CO2/år,
start senast 2025.

Sedan kan övergången till en ny värld, i balans med naturen, bli mycket
bekväm och lönsam.

Nuvarande fokusering mot NollUtsläpp 2045 som enda klimatlösning 
leder däremot till ett bottenlöst elände.

Om Parisavtalet faller redan 2024 så breder bränderna ut sig och global
brist på mat hotar. 

Grunden till klimatkunskap är kunskap och en fri och levande debatt. 
Om barn, ungdomar och vuxna lär sig att göra klimatprognoser så blir folk
och riksdag immuna mot
manipulering och fake news. 

Earth’s Energy Imbalance EEI

 Prof James Hansen skriver :
Vi kan ...med säkerhet säga att EEI har ökat under det senaste
decenniet.......  Det ökade EEI ligger till grund för vår prognos att den
globala uppvärmningen kommer att accelerera med så mycket som 50-
100 % under de få decennier som följer på 2010  
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Prof James Hansen fortsätter (kortfattat):

Vår ...... utvärdering som bygger på verkliga data är ett viktigt motgift mot
de bedömningar som görs i samband med FN:s årliga COP-möten
(Conference of the Parties) och som ger intryck av att det görs stora
framsteg och att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala
uppvärmningen till så lite som 1,5 °C. När regeringarna och allmänheten
väl har förstått .........bör de se det som en väckarklocka om den ohållbara
situation som vi skapar för unga människor.

Mätresultaten från rymden som ger denna kunskap måste fortsätta och
förbättras - 
vilket är en större utmaning än vad regeringarna kanske är medvetna om.  

https://ppm.today/netzero/index.html?earths-energy-imbalance-sw.htm


Swedish   FN                 6

www.ppm.today     © 2023 Picopuls  v1.00

Swedish1.1 FN

Förenta Nationerna är kanske det enda världen har som
sammanhållande  kraft.

För att rädda oss själva och planetens andra arter måste vi vara överens
om vad som är fakta, 
skriver FN:s generalsekreterare António Guterres i rapporten ”Our
common agenda”

Han vädjar: "Kriget mot vetenskapen måste upphöra. Beslut bör byggas
på  vetenskap och expertis".

I en enkät som DN skickat ut till alla svenska universitet, och som
besvarats av 212 forskare inom ämnen som rör miljö och klimat, svarar
över hälften att de upplever att tilltron till vetenskap minskat under de
senaste fem åren.
Drygt en fjärdedel uppger att de upplevt sig ansatta av omgivningen på
grund av sin forskning eller hur de uttalat sig i media.

Förtroendet för vetenskapen kan inte återställas förrän folk upplever att
forskarna talar sanning.

FN hävdar via IPCC att tidsfördröjning mellan ny CO2-halt och ny global
temperatur
är nästan noll. Därför skall NollUtsläpp 2045 fungera.
Ungdomar förstår för det mesta, att detta inte stämmer alls. Därför finns
en djup klimatångest. 

Klimatforskare och press vägrar dessutom en öppen ärlig debatt i
denna specifika fråga.

Forskaren Örjan Hallberg skrev detta kring år 2005:

Enligt en tidigare rapport säger IPCC, att klimatet har en termisk tröghet
 mellan 120 och
150 år innan temperaturökningen har nått 50 procent av sitt slutvärde. 

Men nu i den senaste rapporten har man plötsligt ändrat taktik. För att
inte skrämma livet ur oss
påstår man nu att klimatet snabbt stabiliseras om vi slutar släppa ur
växthusgaser.   

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
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Våra klimatexperter hävdar att IPCC's rapport ger den bästa bilden av
vad som komma skall 
eftersom den baseras på  resultat från tusentals forskningsrapporter.
Tyvärr är det nog så att en kompromissrapport som denna från IPCC
inte alls berättar sanningen.

Eftersom vi redan har data över atmosfärens ökning av C02 sedan
1850
fram till idag och dessutom har goda uppgifter om hur temperaturen
har förändrats under denna tid finns möjlighet att enkelt låta en dator
söka den responskurva som ger bästa passning mot dessa data. En
sådan övning ger att responstiden för en plötsligt ökad halt av C02
bekräftar de 120-150 år som IPCC tidigare har hävdat.

För att inte ord skall stå emot ord så är det viktigt att ungdomar själva skall
kunna göra den klimatberäkning
som Örjan Hallberg föreslår. En bra, pedagogisk lärare skall nu kunna ge
även grundskole-elever 
de kraftfulla, matematiska verktyg som IPCC, SMHI och många
klimatexperter verkar sakna.
Läs bara Bevisföringen och Matematik för ungdomar.

Att bygga förtroende innebär att klimatexpertisen pekar på felet i den
enkla matematiken för ungdomar,
eller går i spetsen för att ställa om klimatpolitiken.
Hittills har jag testat klimatexpertisen under 15 år i denna fråga och hittills
har samtliga (de flesta professorer) 
kastat in handduken. 

Den viktigaste slutsatsen är, att globala temperaturen fortsätter i 120-150
år innan
50% av den slutliga temperaturen är nådd.

Det innebär att NollUtsläpp 2045 är en verkningslös politik. 
Vi vet dessutom att globala temperaturen nu stiger med 0.03 C/år,
tendens accelererande.
Detta kommer att forstätta i 100-150 år, även om alla utsläpp stoppas
idag.
Efter detta är temperaturen bara halvvägs mot sitt mål.

Världens kanske främste klimatforskare prof James Hansen analyserar
EEI 
(Earth energy Imbalance) från senaste CERES satellitdata.  Slutsats: 

.....modellerna behöver 100 år för att nå inom 1/e av jämviktsuppvärmningen, dvs.
63 % av jämviktsreaktionen.

NollUtsläpp 2045 kan lösa ca 1% av klimatkrisen.

https://ppm.today/index.html?bevisfoeringen.htm
https://ppm.today/index.html?matematik-foer-ungdomar.htm
https://ppm.today/netzero/index.html?earths-energy-imbalance-sw.htm
https://ppm.today/netzero/index.html?earths-energy-imbalance-sw.htm
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SwedishÖvriga 99% måste komma från att suga bort 200 Gton CO2/år, start
senast 2025.
Då kan man också klara Parisavtalet. 

Klimatexpertisens viktigaste uppgift vore, att räkna ut dessa avgörande
siffror.
Tyvärr kan man inte klara denna beräkning så länge man tror på den
felaktiga
tidsfördröjningen och den felaktiga klimatkänsligheten (=3) som tusentals
forskare i IPCC presenterar för världen.

Det finns hopp: Grundskole-eleverna kan snart göra en korrekt beräkning
och på djupet förstå den viktigaste punkten i hela klimatpolitiken.

Detta motsvarar Greta's uppfattning:
När vuxna inte kan ta sitt ansvar så får barnen ta över.

c
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Hela klimatpolitiken bestäms av en enda siffra, den så kallade
klimatkänsligheten.
Om den exempelvis är 3, så stiger jordens temperatur +3C för varje
fördubbling
av koldioxidhalten.

FN organet IPCC fastställer detta värde och klimatexperter använder
detta resultat.
Om IPCC skulle ha fel, så blir tusentals vetenskapliga papper felaktiga
och
vår klimatproposition och klimatlag blir fel.  NollUtsläpp 2045 riskerar att
bli verkningslös.

Prof. Johan Rockström har skrivit en mycket viktig artikel i SVD där han
kallar detta för 
den kommande vetenskapliga jordbävningen. 

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

Dr Peter Carter har varit granskare för IPCC-rapporterna och han har gett
ut en bok:
"Unpresedented Crime". Förordet är skrivet av Prof James Hansen som
lyfter 
bokens trovärdighet till allra högsta nivå.  Dr Peter Carter menar att IPCC
manipulerat
värdet på klimatkänsligheten. Skillnaden mellan 3 och 4.5 är skillnaden
mellan liv och död
för allt liv på denna planet.

Det är bara kunskap hos folket som kan skydda oss för olika sorters
manipulering.
Denna grund-kunskap måste förmedlas både i skolan och i press och
media.
All makt ligger hos folket (Grundlagen).  

Om siffran är över 4.5 så det krävs en koldioxidsanering i
planetarisk skala. NetZero kanske kan 
reducera utsläppen med 40 Gton fram till 2045.  Under denna  tid måste
dock 3700 Gton bort
från luft och oceaner. NollUtsläpp 2045 (NettoNoll, NetZero)  kan alltså
bara hantera 1% av klimatkrisen. 
Resterande 99%, som borde fylla press och politik just nu,  diskuteras
inte alls.
Stor del av klimatexpertisen motsätter sig denna diskussion eftersom
man annars går emot IPCC

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
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Swedishsamtidigt som egna vetenskapliga papper kommer att falla som korthus.
(Vetenskapliga jordbävningen).
En väl menande expertis kan inte hjälpa att man blivit matad med
manipulerad information.
Detta är djupt tragiskt. 

Därför kan det inte finnas en viktigare uppgift i klimatarbetet än att finna
det sanna värdet
på klimatkänsligheten.  Vi kan bara överleva klimatkrisen om vi bygger allt
på sanning.

Klimatexpertisen synes ha stora svårigheter att räkna ut
klimatkänsligheten. Man försöker
bygga datormodeller av jorden och sedan köra allting sekund efter
sekund. 
Det krävs komplexa modeller och det krävs enomt långa körningar i
snabba datorer.
De resultat som kommer ut ur dessa modeller väcker misstanken att
forskarna i 
stor utsträckning förlorat överblicken över dessa komplexa verktyg.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger:  Istället för att
konfrontera våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer
avancerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet
är att vi måste hålla tyst om ..... att det krävs en koldioxidsanering i
planetarisk skala.
I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi att delta i
fantasin om "NettoNoll". Vad kommer vi att göra när verkligheten slår
till? Vad kommer vi att säga till våra vänner och nära och kära om att vi
inte har talat ut nu?   Att berätta sanningen 2050 är  för sent. 

Forskaren Örjan Hallberg gjorde genialt genombrott kring 2005, som inte
uppmärksammades alls. 
Han räknade klimatet i omvänd ordning, en sorts reverse engineering. Han
utgick från jordens verkliga CO2 halt  och temperatur under en lämplig 
tidperiod tillbaka.  
Det blir en mycket enkel matematisk modell som varje grundskole-elev
kan förstå.

Modellen ser ut så här:  En viss klimatkänslighet =cs bestämmer vilken
temperatur jorden 
uppnår med en viss CO2-halt och tidsfördröjning RC.  
Den temperaturen är t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) 
enl. den 120 år gamla formeln, som utgör själva definitionen för
klimatkänslighet.
Ingenting annat behövs.
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SwedishDessa enkla rader text kan ha större matematisk kraft än summan av alla
klimatsimuleringar
som ligger till grund för IPCC, SMHI och klimatpolitiken.

Nu är det bara att köra denna modell i ett excel-ark, och prova alla
kombinationer av cs och RC
När modellen stämmer med verkligheten så har man en fungerade
modell. 

Detta kan vara det enklaste sättet att räkna ut de två nyckeltal som
bestämmer hela vår framtid:

Klimatkänsligheten=36 C
Tidsfördröjningen =RC= 700 år.

Detta kan vara ett extremt  intressant vetenskapligt genombrott i all sin
brutala enkelhet. 
Under 15 år har idén testats gentemot olika klimatexperter utan att någon
kunnat
peka på något fel.  Denna diskussion måste fortsätta. Sanningen kommer
att segra.

Med dessa värden kan man äntligen göra fungerande prognoser och
man kan dra helt
avgörande slutsatser som behövs för att vi skall överleva klimathotet.

Vi gjorde en prognos år 2008 efter denna princip och den stämde exakt
fram till 2023.  Under samma period skrev IPCC  "Summary for
policymakers" och angav +2C år 2100 vid 450 ppm. Alla har nu facit som
visar att detta blev katastrofalt fel. Ändå hann detta komma in i proposition
2016/17:146  och klimatlag 2017:720. (Ref bifogad bild)

Varje skol-elev borde köra denna enkla beräkning i excel. Då har våra
barn ett kraftfullare
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Swedishverktyg än IPCC, SMHI och Klimatpolitiska Rådet för att förstå och
överleva klimatkrisen.
De ansvariga organisationerna har under sista 15 åren vägrat att ens titta
på detta.
SHMI's jurister förbjöd sina forskare att kommunicera, diskutera och
utvärdera dessa 
nya tankar med mig.

Detta ligger i linje med Greta: När inte de som är vuxna kan ta ansvar så
måste barn och
ungdomar  ta ansvar. De vuxna, som  får betalt av svenska folket att
hantera klimathotet
har under 15 år vägrat en öppen diskussion som handlar om denna
geniala enkelhet.  

Några av de viktiga slutsatserna av en korrekt klimatkänslighet:

NetZero (NollUtsläpp 2045) kan inte fungera eftersom temperaturen inte
tvärstannar
när alla utsläpp upphör.  Om alla utsläpp stoppas redan idag så fortsätter
temperaturen 
uppåt under ytterligare 700 år. Alla kan också förstå varför:

Världen har sedan år 1700 släppt ut 3700 Gton för mycket CO2 som nu
finns i luft och oceaner.
Allt detta måste bort. Det är lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 måste bort
per år,
start senast år 2025 för att följa det kloka politiska beslutet att ligga under
+1.5C
Varje år släpps 37 Gton CO2 ut.  Det är 1% av det som redan finns 
Det är 3700 Gton som driver temperaturen. Jorden märker inte ens om
enstaka 
års utsläpp försvinner.

IPCC och många klimatexperter förmedlar bilden av att 37 Gton driver
temperaturen, som
tvärstannar när dessa 37 Gton upphör och man ger en bild av att 3700
Gton saknar 
betydelse.

Därför läggs all fokus på vindkraft, elbilar, solceller osv..... Allt detta är
naturligtvis bra
men alla måste bli medvetna om att dessa åtgärder tillsammans bara kan
lösa 1% av problemet.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger: Att berätta sanningen
2050 är  för sent. 



Swedish   Kort                 13

www.ppm.today     © 2023 Picopuls  v1.00

SwedishAll kraft måste läggas på att suga bort 200 Gton CO2 och 5 Gton metan
per år,
start senast 2025. Detta är ENDA chansen att hålla jorden under +1.5C.
Våra politiker har ju redan beslutat att följa Parisavtalet.  
Var finns politikernas respekt för sina egna beslut ?

Detta projekt kommer att kräva BNP i insatser  och inga politiker vill ens
tänka sig
detta mått av möda. Men det finns omvälvande ljusglimtar.

Metan är ett perfekt bränsle för flyg, båtar och bilar. En rovdrift på 5 Gton
metan/ år 
kommer att sänka växthuseffekten ner till 1970-talets nivå.  
Världens största oljekälla finns i atmosfären och den kan lösa hela
energikrisen och 
troligen betala hela den dyra notan för att  får bort 3700 Gton CO2 inom
20 år.  
Hundratals liknande idéer måste lyftas fram till diskussion. Då kan vi finna
en 
extremt bekväm väg in i en ny värld, med ständigt ökande välstånd.

NollUtsläpp 2045 är fusklösningen som leder till bottenlöst elände, om
den inte
kombineras med att börja backa växthusgaser redan nu.

Ett enda klimatmål kan fungera fullt ut:
Vi måste GARANTERA att våra ungdomar kan fira 50-årsdag i en totalt
reparerad atmosfär med 275 ppm CO2 och 0.8 ppm Metan, som år
1700.

Klimatforskaren Wolfgang Knorr frågade i en Tweet: Behöver vi fler IPCC
rapporter?

Svaret är nej.  Vi behöver bara tänka på siffrorna 200 Gton CO2 och 5
Gton metan /år,
start senast 2025. Enkel matematik visar att detta är enda vägen att
överleva klimatkrisen.
Manipulerade klimatsiffror från IPCC skapar istället en klimatkatastrof enl
Dr Carter, 
eftersom de rätta åtgärderna uteblir.

Om Dr Carter har rätt, så har IPCC , SMHI och Klimatpolitiska Rådet fört
svenska folket
och riksdagen bakom ljuset på ett sätt som saknar motsvarighet i landets
historia.
Som ett första brådskande steg så måste detta upp till analys i
konstitutionsutskottet.  

Om Dr Carter har rätt, så handlar det hela om manipulering där 
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SwedishIPCC , SMHI och Klimatpolitiska Rådet står i centrum. Dessa instanser
som har betalt
av svenska folket för att plocka fram sanningen.  

Bästa skyddet mot manipulering och fake news är kunskap. 
Under kapitlet "Matematik för ungdomar" visas hur var och en själva kan
överblicka
klimatsituationen.  Lärare skulle kunna bidra stort till medvetenheten
genom att låta
elever räkna igenom den enkla matematik som Forskaren Ö. Hallberg
föreslog.

Kunskap leder till fungerande lösningar. Detta kommer att motverka rädsla
inför framtiden.
Vi kan garanterat lösa klimatkrisen och redan nu ta bort den ångest som
beskrivs i följande rader:

SVT skrev 2023 0224:  Forskarens förklaring till minskade
barnafödandet: Oro för framtiden

Psykologtidningen: Sex av tio ungdomar känner stor eller extremt stor
rädsla för klimatförändringar och en majoritet upplever att politikerna
sviker dem.

fof.se: Larm om klimatångest från världens unga
Åtta av tio unga har klimatångest. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden
och över hälften känner sig svikna av sina regeringar. Det visar en
undersökning där 10 000 unga runt om i världen har medverkat.

Aftonbladet  I Sverige knaprar en av tio tjejer mellan 18-24 år
antidepressiva läkemedel.
Enligt Karolinska Institutet ökar antalet unga som tar sitt liv ökar med en
procent för varje år.
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Klimatets matematik
ger innovationerna som löser
klimatkrisen.

Dr Peter Carter var expertgranskare för IPCC's slutrapporter.
Han varnar för att IPCC manipulerat klimatdata, vilket gör att nästan alla
prognoser och beräkningar är fel. 
Detta, mitt papper går på djupet: Har Dr Carter rätt ? 
Vilka omvälvande konsekvenser får det i så fall för klimatpolitiken? 
Folket, företagarna och politikerna har rätt att få veta det sanna svaret.

Om Dr Peter Carter har rätt, så blir svenska folket förda bakom ljuset av
IPCC,  SMHI
och Klimatpolitiska Rådet i en omfattning som saknar motstycke.
Dr Peter Carter kallar detta det värsta brottet någonsin mot
mänskligheten.

När jag som vanlig svensk medborgare allt sedan 15 år tillbaka ställer
dessa frågor till expertisen så 
känner sig många professorer trampade på tårna. Därför frågade jag den
världs-kände 
diplomaten Jan Eliasson och bad om ett råd - hur skall jag driva dessa
frågor på ett diplomatiskt sätt.



Swedish   Introduktion                 16

www.ppm.today     © 2023 Picopuls  v1.00

SwedishHans svar blev: Gå rakt på!    Jag är djupt tacksam för detta svar och allt
är i fortsättningen 
skrivet i denna anda. 

 
Vinod Khosla säger:
Stora bolag och stora institutioner kan aldrig göra radikala innovationer
därför att man alltid kommer upp med argumentationen att det är
olösbart.
När jag träffar en expert så säger jag: Du är expert på en tidigare
version av världen,
men vi tänker uppfinna den framtid vi vill ha.

Superentreprenören Vinod Khosla i Californien säger vidare... Citat:

Alla omstörtande innovationer händer i systemets utkanter.

Jag har svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen väsentligt. Alla intressanta saker och

omstörtande innovationer

händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

De som står för 95% av landets patent delar på 7 promille av

statens stöd.

Tidningen Företagande.se  2019-0910 klargör följande:

Endast 5% av all världens patent kommer från universitet/ högskolor.

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd,

medan innovatörer/uppfinnare utanför akademin har motsvarande 0,7%

att dela på.

Varför inte stödja den part som levererar istället?

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare. En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

https://www.youtube.com/watch?v=e3aU51PUGmU
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SwedishAnalogt med detta så kan man förvänta att 95% av klimatförståelsen kan

komma

från systemets utkanter, dvs från vanligt folk. 

Detta, mitt vetenskapliga papper kommer från systemets utkanter.

Därför är det så klokt av lagstiftarna att Klimatpolitiska Rådet skall driva en

omfattande

diskussion i samhället. Det kan eventuellt vara så, att 95% av den

klimatförståelse

som blir vår räddning, kommer från systemets utkanter.

Det är inte heller klimat-expertisens jobb att förklara det omöjligt att suga

bort 200 Gton CO2/år.

Klimat-professorer är inga innovatörer och har därför inte auktoritet att

underkänna innovatörerna roll.

Deras jobb är att tala om att exempelvis 200 Gton/år måste bort, start

senast år 2025, för att jorden skall

hålla sig under +1.5C  och det är deras jobb att presentera dessa

beräkningar, så att alla kan förstå.

Det är också deras jobb att förklara att NetZero (NollUtsläpp 2045 ) är en

verkningslös

politik om klimatkänsligheten är över 3.  Världen väntar på dessa klara

besked. 

Klimatexpertisens ständiga arbete och diskussion måste vara att fastställa

ett korrekt värde på 

klimatkänsligheten eftersom detta värde är skillnaden mellan liv och död

för samhället. (Dr Carter)

Hela klimatpolitiken utformas av detta värde.

Dessa insatser förväntas komma från de högst ansvariga: IPCC, SMHI

och Klimatpolitiska Rådet, 

samt akademiska klimatexpertisen.

Ingen av dessa instanser har såvitt känt diskuterat konsekvensen av om

Dr Carter skulle ha rätt.

Eftersom hudratals vetenskapliga papper riskerar att hamna i

papperskorgen så finns begränsat

intresse av att röra vid detta. 

Eftersom detta är den viktigaste frågan i hela klimatpolitiken så är det

viktigt att begära 

en Peer Review  från varje klimatexpert. Detta bör vara klart inom veckor

eftersom tiden rinner ut.
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Med exakt kunskap om hur klimathotet verkligen ser ut
så kan man framgångsrikt surfa på den enorma våg av förändring som
kommer.

Med framgång menas så kraftfull ekonomi, att hela läders BNP kan
fördubblas.
De företag och politiker som först förstår potentialen, blir de största
vinnarna.

På köpet är klimatkrisens fullständiga lösning i sikte. Helt ny teknik, 
som världen aldrig sett, kan radikalt att förändra livet för varje
medborgare. 

Det nya, politiska klimatmålet måste bli att våra ungdomar skall kunna fira
sin
50 årsdag i en total-reparerad atmosfär som år 1700, med 275 ppm
CO2.
Detta är genomförbart.  Att sikta lägre blir mänsklighetens största misstag.

Om jordens temperatur inte tvär-stannar så är nuvarande klimatpolitik 
"NollUtsläpp 2045"  en verkningslös fusklösning.   

Detta papper ger en bevisföring utan luckor som visar att Dr Peter Carter
har rätt.
Uppgiften för Peer Review är att bekräfta detta eller dementera och i så
fall snabbt
skapa en liknande, egen bevisföring utan luckor, som alla kan förstå.
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I kapitlet om forskaren "Örjan Hallberg" ges principen för  hur jordes
uppvärmning enkelt kan simuleras
och hur klimatkänslighet och klimatets tidsfördröjning  kan beräknas
genom att räkna baklänges.
Vi kan se detta som "reverse engineering", med omvälvande inneboende
kraft.
Klimatexpertisen använder enorm komplexa programvaror som
genomlöper alla processer
på jorden sekund för sekund. Därför behövs superdatorer och
beräkningarna tar lång tid.
Här har man skapat teoretiska fantasivärldar, så komplexa, att forskarna
själva
förlorat överblicken över vad man håller på med. Bevisen på att man
förlorat överblicken 
finns i de felaktiga slutresultaten för dessa simuleringar.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger:  Istället för att konfrontera
våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer avancerade
fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet är att vi måste hålla
tyst om det alltmer absurda i att det krävs en koldioxidsanering i planetarisk
skala.
I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi att delta i fantasin om
"NettoNoll". Vad kommer vi att göra när verkligheten slår till? Vad kommer vi
att säga till våra vänner och nära och kära om att vi inte har talat ut nu?   Att
berätta sanningen 2050 är  för sent. 

Att räkna baklänges som Hallberg föreslog, är en revolution. Då kan vi
äntligen få ett korrekt
värde på klimatkänsligheten.  Då kan vi också räkna fram de viktigaste
beskeden i hela klimatpolitiken:
NetZero (Npllutsläpp 2050) kan bara lösa ca 1% av klimatkrisen. Övriga
99% kräver att
200 Gton CO2 och 3-5 Gton Metan sugs bort per år, start senast 2025.  
IPCC och SMHI samt gräddan av klimatprofessorer kan helt enkelt inte
beräkna detta eftersom
man fastnat i klimatkänslighet=3.  Hade man kunnat göra en korrekt
beräkning så hade detta
legat i centrum för diskussion, forskning och politik idag. En viktigare fråga
finns inte.
Nu hålls också hela pressen som gisslan hos klimatexpertisen eftersom
pressen inte
vågar röra vid detta tema.

Kapitlet "Matematik för ungdomar"  visar i detalj en sådan simulering 
mellan 1960 och 2023,
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SwedishDetta kan användas som undervisning i alla skolor och det ger barn och
ungdom
ett enkelt verktyg att faktiskt räkna ut korrekt klimatkänslighet och korrekt
tidsfördröjning
mellan ökad CO2 och ökad global temperatur.
Varje väljare bör läsa detta,  likaså varje politiker. Kunskap behövs för att
överleva klimathotet.

Denna beräkning visar att klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning 700 år
ger oss en modell
som exakt följer NASA verkliga mätningar.

Detta resultat kan sedan bekräftas på en rad oberoende sätt:

Bekräftelse 1:
IPCC har i 40 år utgått från klimatkänslighet=3 och använt formeln 

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=klimatkänsligheten  

vilket ger kurva B. Detta som Dr Carter kallar manipulerad information har
gått rakt ner i svensk proposition och klimatlag. 
Alla kan genom NASA verkliga mätningar lätt se, att jordens temperatur
drivs av en 
betydligt högre klimatkänslighet (A)  

Bekräftelse 2:
Under sista 450,000 åren har jorden nått 285 ppm fyra gånger. Då har
också en farlig
övertemperatur på +2C uppstått
Samtidig visar all forskning att 275 ppm ger 0C övertemperatur och en
jord i balans,
Dessa två, väl utforskade punkter vittnar om en klimatkänslighet på exakt
36.
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SwedishÅr 1895 uppstod åter 285 ppm CO2 men farliga +2C övertemperatur har
ännu inte uppstått
efter 130 år. Det visar att fördröjningen mellan CO2 och global temperatur
är mycket större
än 130 år. Detta bekräftar intuitivt att 700 år kan vara en korrekt
fördröjning.
Om alla utsläpp hade stoppats år 1895 så hade jorden nått  farliga  +2C
ca 700 år senare. 

Bekräftelse 3:
Hypotes om IPCC's  otroliga misstag:    

Samtliga mätpunkter från Vostok iskärnor bildar ett moln med klar lutning
uppåt
som motsvarar klimatkänslighet=36. Bara att räkna rutor

Samtliga mätpunkter från NASA verkliga mätningar bildar en "pinne" som
uppvisar 
klimatkänslighet=3  (bara att räkna rutor)
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Vi befinner oss längst ut på pinnens spets och vi har en resa framför oss
som når molnet.
Med klimatkänslighet=36 och 420 ppm CO2 så blir målet    
t=36*ln(420/275)/ln(2) = 22C
Nu stiger temperaturen med ca 0.03 C/år. Resan upp till +22C tar alltså 
grovt uppskattat
22/0.03= 700 år.  Siffran återigen bekräftad !

IPCC har enl. Örjan Hallberg spelat ner tidsfördröjningen till nästan noll.
Då räcker det att titta på den pinne som uppstår av NASA verkliga
mätningar.
och man kan konstatera klimatkänslighet=3.

IPCC's otroliga misstag misstänks bestå i att man inte förstått att pinnen
inte är stabiliserad.
Den har precis börjat sin vandring. Pinnens lutning säger ingenting om
klimatkänsligheten.

Lutningen är bara ett mått på hur snabbt civilisationen utvecklats.
Om all CO2 släppts ut på en enda dag så hade pinnens lutning varit noll
Om all CO2 släppts ut på 5000 år, så hade pinnen haft tid nog att följa
molnet uppåt och
IPCC hade givit oss det korrekta värdet 36 på klimatkänsligheten.
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SwedishBekräftelse 4:
Om samma Excel-modell används, men vi lägger till en tidsvariabel
klimatkänslighet,
så blir  överensstämmelsen med NASA perfekt.

Se kapitlet "Ökande klimatkänslighet".

 
Klimatkänslighetens beroende av ppm CO2:

Slutsats:
Klimatkänslighet:   Kan vara så hög som 70 just nu och verkar öka
exponentiellt.

Dr Carter: Skillnaden mellan en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C är liv
och död . 
för vår framtid och allt liv.

Om klimatkänsligheten är 4,5 °C eller högre krävs en helt annan
klimatpolitik.
NetZero-politiken kan då bara lösa ca 1 % av klimatkrisen.

Resten, 99 %, MÅSTE lösas genom att ta bort 200 Gton CO2 årligen,
med början senast 2025.

Dessa siffror kan för övrigt lätt beräknas om man har ett korrekt värde på klimatkänsligheten.
Eftersom IPCC, SMHI, .... inte tycks känna till annan klimatkänslighet än 3 så blir denna uträkning  omöjlig
att genomföra.
Svar har begärts från dessa instanser i 15 år och sista svaret blev "vi har ingenting att tillägga".

Att ignorera dessa  sammanhang kan vara det värsta brott som någonsin
har begåtts mot mänskligheten.

Här visas hur fint grafen ur James Hansens sista nyhetsbrev passar till
klimatkänslighet=35 och tidsfördröjning 700 år.
I samma diagram visas  IPCC röda graf, med klimatkänslighet=3 och
tidsfördröjning  0 år, helt enligt
Summary for Policymakers.
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De praktiska konsekvenserna är enorma. 

Med klimatkänslighet=3 så kan man använda fossila bränslen förbi år
2100,
förutsatt att +2C är en temperaturnivå man kan leva med.

Med klimatkänslighet=36  så kunde man använda fossila bränslen fram till
1895,
under samma förutsättningar.

Förutsatt att Dr carter har rätt, att klimatkänslighet=3 är ett manipulerat
värde:
Då uppstår enorma faror i världen på tusentals olika sätt. Nödvändiga
innovationer
förhindras.

Ett enda exempel: Chalmers skulle bli EU-center för Graphene.
Regeringen ställde frågan, inom
vilket Graphene-område som Sverige kunde fokusera. Därför ordnades
ett möte på
Chalmers Måndag 27 April 2015 (General Assembly, Workshop SIO
Graphene).
Energimyndighet och Formas spelade viktiga roller.

Ett förslag var, att Sverige skulle fokusera på tekniken att göra gasfilter
med graphene så att
CO2 och Metan kunde separeras från luften på ett energisnålt sätt. Det
framhölls att den metan
på 5 Gton /år som måste bort från atmosfären, för att civilisationen skall
överleva, är ett högvärdigt
bränsle.   Dessutom är 5 Gton så otroligt mycket, att större delen av
världens energiproblem
löses, samtidigt som växthuseffekten går ner till 1970-tal.
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SwedishDetta förslag och troligen tusentals liknande jorden runt, har lagts åt sidan.
Varför ? 
Jo IPCC+SMHI räknar med manipulerad klimatkänslighet (=3C) och
följden blir att sådan teknik inte
ser ut att behövas förrän kanske efter år 2100. Det kan våra barn-barn
syssla med. 

Precis som Dr Peter Carter säger, så kommer manipuleringen att
innebära klimatkatastrof och undergång
eftersom ett felaktigt värde på klimatkänsligheten förhindrar allt det som
har potential att  bli vår räddning.

EU har köpt energi från  från Ryssland för  139,676,150,787 EUR   
sedan kriget startade, eller  1 676 113 809 444 SEK
Källa   https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/

Om EU staterna investerade  detta belopp för att hitta slutgiltiga lösningar
 så kunde 167 611 små innovativa bolag vardera stödjas med  10 milj kr.
Om 1% av dessa projekt blir succé så uppstår 1676  lösningar som
världen hittills aldrig sett - som gör livet radikalt bättre för världens
befolkning.

Däribland kan den science fiction finnas som helt ersätter fossila
bränslen.   Ett exempel är atmosfärisk
metan som kan reparera atmosfären och lösa energikrisen på samma
gång. 

Den manipulerade klimatkänsligheten (=3C)  får en global verkan som är
enorm. Dr Peter Carter kallar
detta det värsta brottet någonsin mot mänskligheten. 

SMHI och Klimatpolitiska Rådet har både kunskap och kapacitet att lyfta
fram sanningen och leda landet på ny kurs.

 

https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/
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Vad är klimatkänslighet ? Exempel:
Om klimatkänsligheten är 3C år blir jorden +3C varmare för varje
fördubbling av CO2-halten.

Har Dr Carter rätt ? Det måste komma att ingå i skolundervisningen hur
enkelt det är för
varje barn, att själva räkna ut jordens uppvärmning. Denna siffra påverkar
hela deras framtid.
Om varje barn förstår hur det fungerar så finns kunskapen för att rädda sin
egen framtid.

Så fort ungdomar kommer i kontakt med excel i skolan, så kan denna
intressanta och lärorika
beräkning göras:

Vi simulerar klimat från 1960 fram till 2023 med en egen modell, där vi
fritt väljer klimatkänslighet och tidsfördröjning mellan ny CO2 halt och ny
global temperatur

Först bestäms "ugns-temperaturen" genom att använda själva
definitionen för klimatkänslighet.
Valfri klimatkänslighet kan ställas in i det gula fältet
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SwedishJordens verkliga uppvärmning drivs av skillnaden mellan ugnens
temperatur och jordens temperatur.
Det som främst bromsar uppvärmningen är vatten, dvs oceanerna.
Bidraget till uppvärmningen är alltså ytan under den kurva som
ugnstemperaturen bildar, dvs ugnstemperatur * tid,
dividerat med tidskonstanten. 

De två rutorna med formler kan sedan kopieras ända ner till år 2023

Vi ser då att klimatkänslighet =36 C och tid 700 år ger oss en nästan
perfekt överensstämmelse 
med NASA verkliga mätningar på jordens övertemperatur
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Vi kan nu prova med alla tänkbara klimatkänsligheter och tidsfördröjningar.

Var och en kan nu själv dra slutsatsen: Har Dr Carter rätt ?

När många sätter igång och simulerar och funderar så kommer det fram
förbättringar i detta sätt att räkna.

Den viktiga slutsatsen är: Räcker NetZero politiken eller måste CO2
sugas bort från atmosfären med 
hundratalet Gton per år ?    Även dessa svar är lätta att få fram med
ovanstående beräkningar som grund.
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Forskaren Örjan Hallberg föreslog kring år 2005, att man testar olika
tidsfördröjningar och klimatkänsligheter
med en dator för att hitta den modell som passar bäst med verkligheten.
Det kan man lätt genomföra med excel.

IPCC, SMHI och Klimatpolitiska rådet räknar med  Klimatkänslighet=3
Fördröjning mellan ny CO2 och ny global temperatur  =  20 år
Programmerad tempertur = Committed temperature = ca 1 C    (stiger så
mycket  efter det att alla utsläpp stopats)
Hela klimatpolitiken är byggd på detta. Stoppade utsläpp ger tvärstopp i
temperatur,
Därför hävdas att NollUtsläpp 2045 kan fungera. Om vi bara stoppar
utsläppen fort så
kan även Parisavtalet räddas. (+1.5C)

Om vi gör just den datasimulering som Örjan Hallberg föreslog och provar
alla tänkbara
klimatkänsligheter och tidsfördröjningar, så kan vi få en mycket exakt
överensstämmelse
mellan teoretisk modell (blå punkter) och NASA verkliga, filtrerade globala
temeratur (brun)

Denna överensstämmelse kräver följande:
 
Fördröjning mellan ny CO2 och ny global temperatur  =  900 år
Programmerad tempertur = Committed temperature = ca 24 C    (stiger
så mycket  efter det att alla utsläpp stopats)
Stoppade utsläpp gör att temperaturen fortsätter uppåt i 900 år och når
alltså +24C 
Därför kan NollUtsläpp 2045 inte fungera. 
Det mest överraskande är kanske att klimatkänsligheten går från 36C vid
275 ppm år 1700, och stiger exponentiellt, 
Den ligger just nu kring +70C.     Det är i skarp kontrast till IPCC som
hävdar +3C, svagt sjunkande,
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Det kommer snart ett windows-program som alla kan använda och förstå.
Då kan man följa beräkningen ner i minsta detalj.

Alla med gymnasiekompetens bör lägga upp denna beräkning i excel.
Beräkningen är mycket enkel.
Den baseras på själva definitionen av klimatkänslighet
t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=klimatkänsligheten

samt på den ekvation som beskriver uppladdningen av en kondensator
genom ett motstånd.
Ingen annan kunskap behövs för att genomföra mänsklighetens viktigaste
beräkning.
Denna beräkning leder fram till att Dr Peter Carter har rätt: ICPP har
manipulerat klimatkänsligheten.
Det leder också fram till den vetenskapliga jordbävning som Prof. Johan
Rockström varnade
för i sin utmärkta artikel i SVD https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-
skakas-i-grunden     2020-07-18

Förslag till klimatexpertisen: Ta fram excel och gör denna simulering. Det brådskar
!

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
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Falsk optimism fördröjer nödvändiga
åtgärder

Om inte jordens temperatur stannar när alla utsläpp har upphört
så kommer nuvarande klimatpolitik NollUtsläpp 2045 
att misslyckas totalt.  Då måste all kraft fokuseras på att suga bort
CO2 direkt ur atmosfären istället. 

Att sopa sanningen  under mattan innebär civlisationens undergång.
Därför kan nedanstående diskussion vara den viktigste
pusselbiten i hela klimatpolitiken. Sanningen måste fram och det
brådskar:

Undertecknad,  Bengt Ovelius, kontakade tillsammans med
forskaren Örjan Hallberg högsta ledningen i IPCC.

Detta hände i maj 2008 och budskapet var en allvarlig varning:
Globala temperaturen stannar inte när utsläppen upphör.

Denna bild sammanfattade vår varning. Den jämförde vår modell
med IPCC's modell (röd)  vid ett totalstopp av utsläpp.

IPCC hävdar fortfarande, efter 15 år, att temperaturen stannar.
Att temperaturen anses stanna är en förutsättnig för att världens
klimatpolitik NetZero  skall ha en chans att fungera.  (NollUtsläpp 2045 i
Sverige).
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SwedishForskaren Örjan Hallberg visar i nedanstående artikel att jordens
temperatur fortsätter att stiga minst 113 år efter det att alla utsläpp
stoppats och då har
temperaturen bara nått halvvägs till sitt slutliga värde.

Forskaren Örjan Hallberg gick tyvärr bort allt för tidigt, 2016.  Han var en
unik forskare som satte vetenskap och sanning främst.Han hade också en
fantastisk förmåga att vaska fram sammanhang, som en toppklassig
detektiv med sina matematiska verktyg.  

Vi hade mycket diskussioner om klimatutvecklingen och Örjan önskade att
jag skulle använda hans rapporter och beräkningar  i mina presentationer.
Därför har jag en hel del intressant material från honom.

Bland dessa dokument hittade jag nyligen nedanstående artikel.
Tyvärr vet jag inte när den skrevs. Det måste ha varit för 10-20 år sedan.
Jag vet inte heller om den blev publicerad någonstans. 

Men artikeln är nästan mer intressant idag eftersom den svarar på alla de
viktiga frågorna i dagens klimatdebatt. Den skulle kunna få en avgörande
betydelse i arbetet att skapa en klimatpolitik som verkligen fungerar.

Här är artikeln:

================================================
Optimism fördröjer nödvändiga åtgärder

Hur reagerar den globala
temperaturen på en  ökning av CO2-halten i atmosfären?
Enligt en tidigare rapport säger FN:s klimatpanef, IPCC,
att klimatet har en termisk tröghet så det
tar lite tid innan temperaturen börjar att stiga.
Det tar enligt denna rapport mellan 120 och
150 år innan temperaturökningen har nått 50 procent av
sitt slutvärde. Men nu i den senasre rapporten har man
plötsligt ändrat taktik. För att inte skrämma livet ur oss
påstår man nu att klimatet snabbt stabiliseras om vi slutar släppa
ur växthusgaser. Nu säger man att det bara tar ca 20 ar innan
man uppnår en 50-procentig förändring. Varför har man
plötsligt kapat 100 år i denna grundläggande klimatmodell?

Våra klimatexperter hävdar att IPCC's rapport ger den bästa
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resultat från tusentals forskningsrapporter.
Tyvärr är det nog så att en kompromissrapport som denna från IPCC
i stället med största sannolikhet inte alls berättar sanningen.
Om det vore så att en av dessa underliggande rapporter verkligen har
presenterat ett riktigt scenario så är sannolikheten att den sammanvägda
slutrapporten skulle råka sammanfalla med just denna enda rapport
ytterligt liten för att inte säga obefintlig.

Eftersom vi redan har data över atmosfärens ökning av C02 sedan 1850
fram till idag och dessurom har goda uppgifter om hur temperaturen har
förändrats under denna tid finns möjlighet att relativt enkelt låta en dator
söka den responskurva som ger bästa passning mot dessa data. En
sådan övning ger att responstiden för en plötsligt ökad halt av C02 landar
pâ 113 år,
inte längt från de 120-150 âr som IPCC tidigare har hävdat.

Genom att göra motsvarande analys av IPCC's senaste prognoser
får man fram att modellen numera bygger pâ en responstid av bara 35 âr.
Denna modell ger dessutom inte alls någon god överensstämmelse med
de uppmätta data vi redan har. Och den är så gjord att den kommer att
stämma hyfsat med framtida temperaturhöjningar bara under förutsättning
att halten av växthusgaser kommer att fortsätta att öka ohämmat. Om vi
verkligen lyckades hejda ökningen av växthusgaser så skulle vi märka
att temperaturen trots det kommet att fortsätta att öka under lång
tid.

Genom att använda denna nya optimistiska modell där allt snabbt kommer
att ordna sig när vi väl får tid och ekonomiska resurser att minska på våra
utsläpp, så kommer ingenting att göras. Vi ser ju idag att vår regering inte
har något konkret på gång för att göra något åt situationen.

Det är hög tid art börja göra något. En praktisk åtgärd är att införa
ransoneringskort på växthusgaser. Varje gång man handlar drar man sitt
C02-kort i läsaren och den månatliga ransonen minskas med det som
streckkodsläsaren vid kassan räknar ut. Vi har tekniken och det skulle
innebära en väldig skjuts för att få fram nya miljövänliga produkter och
tjänster. Alla borde få samma månadsranson, men det blir naturligrvis så
att politiker och landshövdingar kommer att skaffa sig extra tilldelning...

Men det vore roligt om vi kunde samla oss om något konkret och praktiskt
istället för att bara gå och vänta på nästa IPCC-rapport.

Det behövs inte mycket av människoorsakad temperarurhöjning innan allt
går i spin och temperaruren rusar upp mot 480 C och atmosfärstrycket
närmar sig 90 Atö (atmosfärers övertryck). Det var det som hände på
Venus for ca 2,8 miljarder är sedan.
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Sydafrika och som har legat i sandstenen just så länge. Alla har tre ränder
ingraverade runt mitten, precis som om de var avsedda för den tredje
planeten från solen.

I hopp om att amöborna vid den tiden så småningom en dag skulle bli så
intelligenta att det var klart att dessa kulor delvis var hitskjutna som en
varning. Gör inte som vi, det slutade riktigt illa, var kanske budskapet.

Örjan Hallberg,   Hallberg Independent Research

Original tidningsartikel, svenska: 

===================================================

  Kommentarer till ovanstående tidningsartikel

Klimatkänslighet och tidsfördröjning hänger ihop.  Örjan's beräkning av
tidsfördröjning 113 år - till 50 %, ger en klimatkänslighet kring 8.

Prof James Hansen säger 6 och IPCC håller fast vid 3 . IPCC  låste fast
denna siffra när man tog bort tidsfördröjningen.
 
Jag tror att Örjan i denna gamla artikel fångade själva kärnan i den
manipulering som Dr Peter Carter skriver om i sin bok 2019.

Dr Peter Carter var expertgranskare för FN:s mellanstatliga panel för
klimatförändringar  AR5 och IPCC:s särskilda rapport om 1,5ºC.  
Han har skrivit boken Unprecedented Crime som han skrev tillsammans
med Elizabeth Woodworth.  

Dr Peter Carter säger:
Sammanfattningsvis har IPCC manipulerat den sjätte utvärderingens mest
avgörande siffra, klimatkänsligheten, vilket gör den verkligt katastrofalt
felaktig på ett sätt som utsätter framtiden för en klimatkatastrof.

Detta gynnar inte någon annan än fossilbränsleindustrin. Skillnaden mellan
en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C  är liv och död för vår framtid och
allt liv.  

Manipuleringen av klimatkänsligheten betecknar han som det värsta
brottet någonsin mot mänskligheten.   
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Om man lägger samman det som Örjan Hallberg och det som Dr Peter
Carter säger , så har man definitionen för en fälla.  Med stöd av denna
definition 
så kan man på gedigen grund påstå att de flesta klimatexperter har  
trillat rakt ner i denna raffinerade fälla.

Det är bara att hålla utkik efter alla experter som tror på att temperaturen
tvärstannar eller bara stiger någon enstaka grad när utsläppen upphört.
Med andra ord: Alla som tror att NollUtsläpp 2045 löser klimatkrisen.

Det är dags att ta detta på allvar och välkomna en fri, öppen diskussion
som leder oss fram till ett svar på vår tids viktigste fråga.

Efter denna definition så har exempelvis klimatpolitiska rådet i sin helhet
trillat ner i fällan.  I samma situation finns enl. definitionen SMHI.

Dessa aktörer  har under många år haft möjlighet att förklara sin syn på
denna kritik. Pressens jobb är att ställa dessa frågor, men man gör inte
sitt jobb 
av följande paradoxala skäl: 

Expertisen har dragit med sig den fria pressen ner i detta misstänkta
mörker
vilket gör det omöjligt för alla visselblåsare att starta en fri, öppen och ärlig
debatt om det viktigaste i hela klimatpolitiken.

Forskaren Örjan Hallberg konstaterade redan kring år 2008 att
alla dörrar var stängda för denna debatt. 

Pressen behöver granska expertisen kritiskt men använder samtidigt 
samma expertis som sanningsvittnen, vilket strider mot press-etikens
huvudregel. Därmed har en låst situation uppstått - som är ett hot
mot yttrandefrihet och demokrati.

Våra ungdomars hela framtid hänger på att pressen kommer ur fällan
och vågar böja leta efter sanningen.

Målet måste vara att hela folket förstår ovanstående sammanhang.
Hur skall vi annars kunna välja politiker som kan ta på sig en ledande
roll i den farligaste krisen i mänsklighetens historia ?

Hur skall vi hitta sanningen när  enda vägen dit är en fri, öppen ärlig
diskussion? Vi kan inte sopa detta under mattan längre.  
Press och media borde vara fyllda med denna frågeställning. 
Ingenting är viktigare just nu.

En svensk klimatexpert som förtjänar all heder är Prof. Johan Rockström.
Han beskriver i denna tidningsartikel den vetenskapliga jordbävning som
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CO2 budgeten försvinner i ett slag, osv......

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

Rockström pekar på att de allra tyngsta klimatmodellerna visar 
klimatkänslighet över 5 
Hadley-modellen, MetOffice NCARs CESM2 
IPCC ignorerar detta och fortsätter hålla fast vid 3

Den viktigaste slutsatsen: NollUtsläpp 2045 kan inte fungera
vid klimatkänslighet över 4 - därför att temperaturen inte stannar
när utsläppen upphör. 
NetZero politiken kan inte heller påverka mer än ett 10-tal Gton CO2
och NetZero politiken kan inte backa.

Läget är nu så kritiskt att 200 Gton CO2 måste bort från atmosfären per
år,
start senast 2025. Detta är enda chansen att överleva klimatkrisen.

De flesta har ju hört: Allting går fortare än vad forskarna trodde.
Ja, det beror sannolikt på att forskarna trodde på klimatkänslighet=3
och IPCC har försäkrat att 10,000 tals forskare står bakom detta.

Uppenbart är dock att verklig klimatkänslighet ligger mellan 5-36
och all diskussion kring detta synes vara förbjuden.

MVH Bengt Ovelius

PS En bra kurvanpassnig till sista nyhetsbrevet från Prof. James
Hansen  är klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning = RC= 600 år.

Klimatexpertisen ombeds testa cs=36 och RC=700 i olika
beräkningar
och notera konsekvenserna.  Här behövs omfattande
diskussion.

Notera att IPCC legat stilla med felaktig cs=3 i ca 40 år.
Mycket tyder på att sann klimatkänslighet är 36.

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
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Prof James Hansen writes in his report 2022 0922

Next year, 2023, will be warmer due to the current strong planetary
energy balance, driven by the factors mentioned above - mainly
increasing greenhouse gases. Perhaps an El Nino will begin in the
second half of the year, but the El Nino effect on global temperatures
will last 3-4 months. So temperatures in 2023 should be higher than in
2022 and rival the warmest years.
 
Finally, we suggest that 2024 is likely to be the warmest year on
record.......
A classic, strong El Nino in 2023-24 could push global temperatures up
to around +1.5°C .......

Going above +1.5 C means the Paris
Agreement falls. 
This is very likely to happen in 2024.

A total of 194 countries are signatories to the Paris Agreement, which is
pretty much every country in the world. 

All countries that have formally adopted the Paris Agreement are bound
by it under international law.

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on
climate change. It was adopted by 196 Parties at the UN Climate
Change Conference (COP21) in Paris, France, on 12 December 2015. It
entered into force on 4 November 2016.

Approval of the Paris Climate Agreement: Prop 2016/17:16
The Government proposes that Parliament approve the Paris Agreement.

https://ppm.today/netzero/index.html?22-september-2022-sw.htm
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
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EnglishThe purpose of the approval is to enable Sweden to ratify the Paris
Agreement. The EU and its Member States have expressed their
intention to act jointly

The European Parliament and the Member States in the Council
have agreed on a new climate law that stipulates that the EU must
reduce emissions by at least 55% by 2030. The regulation will
enter into force when it is adopted by the Council and the
European Parliament, which is expected to happen in the autumn
of 2021.

The problem no one wants to talk
about.
The IPCC, SMHI and the Climate Policy Council seem to agree with many
climate experts that 
that if only emissions are reduced fast enough, the Earth's temperature
rise will stop.
Many say that this is how the Paris Agreement will be saved.

Unfortunately, this is all wrong ... and it's very easy to understand: 

Since 1700, the world has emitted 3700 Gt too much CO2, which is now
in the air and oceans.
All this has to go. It is easy to calculate that 200 Gt of CO2 must be
removed per year,
starting no later than 2025, to meet the Paris Agreement.

Every year 37 Gt of CO2 is emitted. That's 1% of what's already there 
That's 3700 Gt driving the temperature. The Earth doesn't even notice if a
single 
years of emissions disappear.

So the IPCC and many climate experts give the impression that 37 Gt
drives the temperature, as
stops when those 37 Gt cease and they give an image that 3700 Gt has
no 
significance.

That is why all the focus is on wind power, electric cars, solar cells etc.....
All this is of course good
but everyone needs to be aware that these measures together can only
solve 1% of the problem.
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If it is of any value to our politicians to follow the law and international
agreements entered into
then 99% of the climate effort must be spent on sucking out 200 Gtonnes
of CO2/year, starting by 2025 at the latest.

Then the transition to a new world, in balance with nature, can be very
comfortable and profitable.

Current focus on Zero Emissions 2045 as the only climate solution 
leads to a bottomless misery.

If the Paris Agreement falls as early as 2024, fires will spread and global
food shortages will threaten. 

The basis for climate literacy is knowledge and a free and lively debate. 
If children, young people and adults learn to make climate predictions,
people and parliament will be immune to
manipulation and fake news. 

Earth's Energy Imbalance EEI

 Prof James Hansen writes :
We can ...say with certainty that the EEI has increased over the last
decade....... The increased EEI underlies our prediction that global
warming will accelerate by as much as 50-100% in the few decades after
2010 

Prof James Hansen continues (briefly):

https://ppm.today/netzero/index.html?earths-energy-imbalance-sw.htm


English                     41

www.ppm.today     © 2023 Picopuls  v1.00

English
Our ...... assessment, based on real data, is an important antidote to the
assessments made at the annual COP (Conference of the Parties)
meetings of the UN, which give the impression that significant progress is
being made and that it is still possible to limit global warming to as little as
1.5°C. Once governments and the public understand ........., they should
see it as a wake-up call about the unsustainable situation we are creating
for young people.

The measurements from space that provide this knowledge must
continue and improve - 
which is a bigger challenge than governments may be aware of. 

It is crucial that NASA make plans to continue these essential measurements.
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 The United Nations is perhaps the only unifying force the world
has.

To save ourselves and the planet's other species, we must agree on what
is fact, 
writes UN Secretary-General António Guterres in the report "Our common
agenda"

He appeals: 'The war on science must end. Decisions should be based
on science and expertise".

In a survey sent out by DN to all Swedish universities, and answered by
212 scientists working on environmental and climate issues, more than
half say they feel  that trust in science has declined over the past five
years.
More than a quarter say they have felt attacked by their surroundings
because of their research or the way they have spoken in the media.

Confidence in science cannot be restored until people feel that scientists
are telling the truth.

The UN, via the IPCC, claims that the time lag between new CO2 levels
and new global temperatures
is almost zero. Therefore, Zero Emissions 2045 should work.
Young people understand for the most part, that this is not true at all.
Therefore, there is a deep climate anxiety. 

Moreover, climate scientists and the press refuse an open honest
debate on this specific issue.

Researcher Örjan Hallberg wrote this around 2005:

According to an earlier report, the IPCC says that the climate has a
thermal inertia between 120 and
150 years before the temperature increase has reached 50% of its final
value. 

But now, in the latest report, they have suddenly changed tactics. In
order not to scare us to death

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
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greenhouse gases. 

Our climate experts claim that the IPCC's report gives the best picture
of what is to come 
because it is based on the results of thousands of research papers.
Unfortunately, a compromise report like this from the IPCC probably
does not tell the truth at all.

Since we already have data on the increase in atmospheric C02 since
1850
to the present day and also have good data on how temperatures have
changed over that time, it is possible to simply have a computer search
for the response curve that gives the best fit to that data. Such an
exercise will confirm the 120-150 year response time for a sudden
increase in C02 that the IPCC has previously claimed.

Lest words stand against words, it is important for young people to be
able to do the climate calculations themselves
that Örjan Hallberg proposes. A good, educational teacher should now be
able to give even primary school pupils 
the powerful mathematical tools that the IPCC, SMHI and many climate
experts seem to lack.

Just read The Evidence and Mathematics for Young People.

Building confidence means climate experts should point out the flaws in
"Mathematics for young people",
or take the lead in changing climate policy.
So far I have tested climate experts for 15 years on this issue and so far
all of them (most professors) 
have thrown in the towel. 

The main conclusion is that global temperatures will continue for 120-150
years before
50% of the final temperature is reached.

This means that Zero Emissions 2045 is an ineffective policy. 
Moreover, we know that global temperatures are now rising at 0.03
C/year, and the trend is accelerating.
This will continue for 100-150 years, even if all emissions are stopped
today.
After that, the temperature is only halfway to its target.

Perhaps the world's foremost climate scientist Prof James Hansen
analyses the EEI 
(Earth energy Imbalance) from the latest CERES satellite data.
Conclusion: 

https://ppm.today/index.html?bevisfoeringen.htm
https://ppm.today/index.html?matematik-foer-ungdomar.htm
https://ppm.today/netzero/index.html?earths-energy-imbalance-sw.htm
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..... models need 100 years to reach within 1/e of equilibrium warming, i.e.
63% of the equilibrium response.

Zero Emissions in 2045 can solve about 1% of the climate crisis.
The other 99% must come from sucking out 200 Gtonnes of CO2/year,
starting no later than 2025.
Then we can also meet the Paris Agreement. 

The most important task for climate experts would be to calculate these
crucial figures.
Unfortunately, this calculation cannot be done as long as scientists 
believe in the wrong
time lag and the wrong climate sensitivity (=3) that thousands of IPCC
scientists present to the world.

There is hope: primary school pupils will soon be able to make a correct
calculation
and understand in depth the main point of the whole climate policy.

This corresponds to Greta's view:
When adults can't take responsibility, children have to take over.
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All climate policy is determined by a single figure, the so-called climate
sensitivity.
For example, if it is 3, then the Earth's temperature rises +3C for every
doubling
of carbon dioxide.

The UN body IPCC determines this value and all climate experts use this
result.
If the IPCC is wrong, thousands of scientific papers will be wrong and
our climate bill and climate law will be wrong. Zero Emissions 2050 risks
being useless.

Prof. Johan Rockström has written a very important article in SVD where
he calls this 
the coming scientific earthquake.

Dr Peter Carter has been a reviewer for the IPCC reports and he has
published a book:
"Unpresedente Crime". The foreword is written by Prof James Hansen
who lifts
the credibility of the book to the highest level. Dr Peter Carter argues that
the IPCC manipulated
the value of climate sensitivity. The difference between 3 and 4.5 is the
difference between 
life and death for all life on this planet.

Therefore, there can be no more important task in climate discussion than
to find the true value
of climate sensitivity. We can only survive the climate crisis if we base
everything on truth.

Climate experts seem to have great difficulty in calculating climate
sensitivity. They try to
build  computer models of the Earth and then run everything second by
second. 
It requires complex models and it requires very long runs in fast
computers.

Scientist  Örjan Hallberg made a brilliant breakthrough around 2005. He
calculated all this
in reverse order, a kind of reverse engineering. He started from the
earth's actual CO2 content
and temperature over a period of time. 
It becomes a very simple mathematical model that any primary school
student can understand.
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what temperature the Earth 
reaches after a certain time delay RC. That temperature is
t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) 
according to the 120-year-old formula, which is the very definition of
climate sensitivity.
Nothing else is needed.

Now, just run this model in an excel sheet, and try all combinations of cs
and RC
When the model matches reality, you can see that 

Climate sensitivity=36 C
The time delay =RC= 700 years.

This is an extremely interesting scientific breakthrough in all its simplicity. 
For 15 years this has been tested against various climate experts without
anyone being able to
point to any error. 

With these values you can finally make working forecasts and you can
draw completely
crucial conclusions needed to survive the climate threat.

Some of the key conclusions:

NetZero (Zero Emissions 2045) cannot work because the temperature
does not cross over
when all emissions cease. If all emissions are stopped today,
temperatures will continue 
continue to rise at the same rate for another 700 years.

Since 1700, the world has emitted 3700 Gt too much CO2 which is now in
the air and oceans.
All this must go. It is easy to calculate that 200 Gt of CO2 must be
removed per year,
starting no later than 2025 to comply with the wise political decision to
stay below +1.5C
Every year 37 Gt of CO2 is emitted. That's 1% of what's already there 
That's 3700 Gt driving the temperature. The Earth won't even notice a
year's worth of emissions
disappears.

The IPCC and many climate experts convey the image that 37 Gt drives
temperature, which
stops when those 37 Gt cease and they give an image that 3700 Gt has
no 
significance.
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Svensk version är här Swedish

2023 0221
Urgent request: Please make a Peer Review ! Download pdf here  or read this entire website

The mathematics of climate change
paves the road for innovations that solve the climate crisis.

Dr Peter Carter was an expert reviewer for the IPCC's final reports.
He warns that the IPCC manipulated climate data, making almost all
forecasts and calculations are wrong. 
This paper goes into depth: is Dr Carter right ? 

If so, what are the profound implications for climate policy? 
The people, business and politicians have a right to know the true answer.

If Dr Peter Carter is right, the Swedish people will be deceived by the
IPCC, SMHI
and the Climate Policy Council to an unprecedented extent.
The inventors will miss the very foundation for their work.

Dr Peter Carter calls this manipulation the worst crime ever committed
against humanity.

When I, as an ordinary Swedish citizen, have been asking these
questions to the experts for 15 years now, I find that  many professors
feel stepped on toes. So I asked the world-renowned 
diplomat Jan Eliasson and asked for advice - how to pursue these issues
in a diplomatic way.

https://ppm.today/Scientific_paper_Mathematics_Of_ClimateChange.pdf
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EnglishHis answer was: Go straight for it!    I am deeply grateful for this answer
and everything is henceforth 
written in this spirit. 

 
Vinod Khosla says:
Big companies and big institutions can never make radical innovations
because they always come up with the argument that it is unsolvable.
When I meet an expert, I say: You are an expert on an earlier
version of the world,
but we're going to invent the future we want.

California super-entrepreneur Vinod Khosla goes on to say... Quote:

All disruptive innovation happens at the edges of the system.

I'm hard-pressed to think of a single thing that has come out

out of a large company in the last 20, 30 years

that changed the world significantly. All the interesting things and

disruptive innovations

happen at the edges of the system. They don't happen in the solid

core.

Those who account for 95% of the country's patents share only

0.7 %  of government support.

The magazine Företagande.se 2019-0910 clarifies the following:

Only 5% of all the world's patents come from universities/colleges.

Sweden's universities and colleges receive 99.3% of government R&D

support,

while innovators/inventors outside academia have the equivalent of 0.7%

to share.

Why not support the party that delivers instead?

The problem is that the academic sphere is not the main environment

where innovation occurs. That is, researchers are not the same as

inventors. After all, a researcher's incentive/motive is to explore, define

https://www.youtube.com/watch?v=e3aU51PUGmU
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the radical opposite; to create what does not yet exist.

By analogy, one can expect that 95% of climate understanding can come

from

from the edges of the system, i.e. from ordinary people. 

This very scientific paper comes from the edges of the system.

This is why it was so wise for the swedish legislators to have the 

Climate Policy Council pursue a comprehensive discussion in society.

It is not the job of climate experts to declare it impossible to suck out 200

Gton CO2/year.

Climate professors are not innovators and therefore do not have the

authority to deny the role of innovators.

Their job is to tell you that, for example, 200 Gt/year must be removed,

starting no later than 2025, 

for the earth to stay below +1.5C and it is their job to present these

calculations so that everyone can understand. This calculation can only be

made with a correct value on climate sensitivity.

It is also their job to explain that NetZero (Zero Emissions 2045 ) is an

ineffective

policy if climate sensitivity is above 3. The world is waiting for these

announcements. 

The constant work and discussion of climate experts must be to establish

a correct value of 

climate sensitivity, because this value is the difference between life and

death for society. (ref Carter)

The whole climate policy is shaped by this value.

These efforts are expected to come from those most responsible: 

the IPCC, the SMHI and the Climate Policy Council, among others.

None of these bodies has, to our knowledge, discussed the

consequences of whether Dr Carter is right.

With scores of scientific papers at risk of being trashed, there is limited

interest in touching this. 

Since this is the most important issue in all of climate policy, it is important

to ask 
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weeks as time is running out.

With accurate knowledge of what the climate threat really looks like
you can successfully ride the huge wave of change that is coming.

Success means such a powerful economy that the entire country's GDP
could double.
The companies and politicians who first understand the potential will be
the biggest winners.

In the bargain, the complete solution to the climate crisis is in sight. Brand
new technology, 
the likes of which the world has never seen, could radically change the
lives of every citizen. 

The new political climate goal must be for our young people to be able to
celebrate their
50th birthday in a totally-repaired atmosphere like the one of 1700, with
275 ppm CO2.
This is achievable. Aiming lower will be humanity's biggest mistake.

If the Earth's temperature does not stop instantly at zero emissions, then
current climate policy 
"ZeroEmissions 2045" is an ineffective cheat solution. 

This paper provides a gapless evidence base that proves Dr. Peter
Carter is right.
The task of Peer Review is to confirm this or deny it, and if so, quickly
create  own evidence without gaps, for all to understand.
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In the chapter about the researcher "Örjan Hallberg" the principle of how
to simulate the heating of the earth is given
and how climate sensitivity and climate time delay can be calculated by
backwards calculation.
We can think of this as "reverse engineering", with transformative inherent
power.
Climate science uses enormously complex software that runs through all
the processes
on Earth second by second. Therefore, supercomputers are needed and
calculations take a long time.
Here, theoretical fantasy worlds have been created, so complex that the
scientists themselves
have lost track of what they are doing. Evidence of losing the overview 
are the incorrect final results of these simulations. 

Climate scientists Dyke, Whatson and Knorr say: 'Instead of confronting our
doubts, we scientists decided to construct ever more sophisticated fantasy worlds
in which we would be safe. The price of our cowardice is that we must remain
silent about the increasing absurdity of the need for carbon dioxide remediation
on a planetary scale.
Instead of acknowledging the seriousness of our situation, we continue to
participate in the fantasy of "Net Zero". What will we do when reality strikes?
What will we tell our friends and loved ones that we have not spoken out now?
Telling the truth in 2050 is too late. 

Counting backwards, as Scientist Ö. Hallberg suggested in 2005, is a
revolution. 
Then we can finally have an accurate value of climate sensitivity. 
Then we can also calculate the most important messages in the entire
climate policy:

NetZero (Zero emissions in 2050) can only solve about 1% of the climate
crisis. 
The other 99% requires that
200 Gt CO2 and 3-5 Gt Methane is removed per year, starting no later
than 2025. 

The IPCC and SMHI and the many climate professors simply cannot
calculate this because
they are stuck in climate sensitivity=3. Had they been able to make a
correct calculation, this would have
been at the centre of discussion, research and policy today. A more
important question does not exist.

Now the entire press is also held hostage by the climate experts because
the press does not
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The chapter "Mathematics for young people" shows in detail such a
simulation between 1960 and 2023,
This can be used as a teaching tool in any school and it gives children
and young people
a simple tool to actually calculate the correct climate sensitivity and the
correct time delay
between increased CO2 and increased global temperature.
Every voter should read this, as should every politician. Knowledge is
needed to survive the climate threat.

This calculation shows that climate sensitivity=36 and time lag
RC=700 years gives us a model
that exactly follows NASA's actual measurements.

This result can then be confirmed in a number of independent ways:

Confirmation 1:
The IPCC has for 40 years assumed climate sensitivity=3 and used the
formula 

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=climate sensitivity 

which gives curve B. This, what Dr Carter calls manipulated information
has
gone straight into the Swedish bill and climate law. 
Anyone can easily see, through NASA's real measurements, that the
Earth's temperature is driven by a 
significantly higher climate sensitivity (A) 

Confirmation 2:
In the last 450,000 years the earth has reached 285 ppm four times.
Each time, a dangerous
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Also, all research shows that 275 ppm gives 0C overtemperature and an
earth in equilibrium,
These two, well-researched points show a climate sensitivity of exactly
36.

In 1895, 285 ppm CO2 occurred again but dangerous +2C
overtemperature has not yet occurred
after 130 years. This shows that the lag between CO2 and global
temperature is much greater
than 130 years. This intuitively confirms that 700 years may be an
accurate lag.
If all emissions had stopped in 1895, the Earth would have reached
dangerous +2C about 700 years later.  The CO2 emission budget ended
in year 1895.

Confirmation 3:
Hypothesis about the IPCC's incredible mistake: 

Scatter plot, earth temperature anomaly related to ppm CO2:

All measurement points from Vostok ice cores form a cloud with a clear
upward slope
corresponding to climate sensitivity=36. Just count squares!.

All measurement points from NASA real measurements form a "stick" that
exhibits 
climate sensitivity=3 . Just count squares!
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We are at the rightmost tip of the stick and we have a vertical journey
ahead of us that reaches the cloud.
With climate sensitivity=36 and 420 ppm CO2, the target is
t=36*ln(420/275)/ln(2) = 22C
Now the temperature is rising by about 0.03 C/year. So the journey up to
+22C takes 22/0.03= 700 years.
The earth time delay between CO2 and temp. = 700 years confirmed
again !

According to Örjan Hallberg,  the IPCC.  has played down the time delay
to almost zero.
Then it is enough to look at the   NASA stick in graph and one can
conclude climate sensitivity=3.

The IPCC's incredible mistake is suspected to be that IPCC did not
understand that the stick 
is not stabilized.   It has only just begun its journey. The slope of the stick
says nothing about 
climate sensitivity.

No, the slope of the stick is just a measure of how fast civilization evolved.
If all CO2 was emitted in a single day, the slope of the stick would be zero
(cs=0)
If all CO2 was released in 5000 years, the stick would have followed the
cloud upwards and
the IPCC would have given us the correct value of 36 for climate
sensitivity.
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Confirmation 4:
If the same excel model is used, but we add a time-variable climate
sensitivity,
the match with NASA seems even more perfect.

See the chapter "Increased Climate Sensitivity"
 

Conclusion:
Climate sensitivity could be as high as 70 right now and it seems
increasing exponentially.

Dr Carter: The difference between a climate sensitivity of 3°C and 4.5°C
is life and death 
for our future and all life.

If climate sensitivity is  4.5°C or higher, totally different climate politics is
needed.
NetZero politics can then only solve approx 1%  of the climate crises.
The rest, 99% MUST be addressed by removing 200 Gton CO2 annually,
start no later than 2025.

It could be the worst crime ever to humanity, to ignore this.
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Here is how nicely the graph from Prof. James Hansen's last newsletter
fits to climate sensitivity=35 and time lag 700 years.
The same graph shows the IPCC red graph, with climate sensitivity=3 and
time lag 0 years, completely according to
Summary for Policymakers.

The practical implications are enormous. 

With climate sensitivity=3, fossil fuels can be used past 2100,
assuming +2C is a temperature level you can live with.

With climate sensitivity=36, fossil fuels could be used until 1895,
under the same conditions.

Assuming Dr. Carter is right, that climate sensitivity=3 is a manipulated
value:
Then enormous dangers will arise in the world in thousands of different
ways. Necessary innovations
are prevented.

A single example: Chalmers would become the EU centre for Graphene.
The government asked, within
which Graphene area Sweden could focus on. A meeting was therefore
arranged at
Chalmers on Monday 27 April 2015 (General Assembly, Workshop SIO
Graphene).
The Swedish Energy Agency and Formas played important roles.

One proposal was that Sweden should focus on the technology of making
gas filters with graphene so that
CO2 and Methane could be separated from the air in an energy efficient
way. It was pointed out that the methane
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to survive is a high-value
fuel. Moreover, 5 Gt is so incredibly much that most of the world's energy
problems
is solved, while at the same time the greenhouse effect goes down to the
1970s level.

This proposal, and probably thousands like it around the world, have been
shelved. Why? 
Well the IPCC+SMHI count on manipulated climate sensitivity (=3C) and
the consequence is that such technology  
will not be needed until perhaps after 2100. Our grandchildren can deal
with that. 

Just as Dr Peter Carter says, the manipulation will mean climate
catastrophe and doom
because an incorrect value of climate sensitivity prevents anything that
has the potential to be our salvation.

The EU has bought energy from Russia for €139,676,150,787 
since the war started, or 1 676 113 809 444 SEK
Source https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker

If EU   invested this amount to find definitive solutions, 167,611 small
innovative companies could each be supported with 10 million SEK. ( $ 1
M )

If 1% of these projects succeed, 1676 solutions will emerge that the
world has never seen before - making life radically better for the world's
population.

This could include the science fiction that completely replaces fossil
fuels. One example is atmospheric
methane that can repair the atmosphere and solve the energy crisis at the
same time. 

The manipulated climate sensitivity (=3C) has a global impact that is
enormous. Dr Peter Carter calls it
the worst crime ever committed against humanity. 

SMHI and the Swedish Climate Policy Council have both the knowledge
and the capacity to highlight the truth 
and lead the country on a new course.

https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker
https://www.klimatpolitiskaradet.se/
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Dr Peter Carter was an expert reviewer for the UN Panel on Climate
Change (IPCC).

He has written the book Unprecedented Crime with Elizabeth
Woodworth.
Perhaps the world's foremost climate scientist, Prof James Hansen wrote
the foreword.
So the credibility is in the international top league.

Dr Peter Carter says: In conclusion, the IPCC has manipulated
climate policy's
most crucial figure, climate sensitivity, making it wrong and exposing
the future 
to climate catastrophe. The difference between a climate sensitivity of 3°
C and 4.5°C is life and death 
for our future and all life.

What is climate sensitivity? Example:
If the climate sensitivity is 3C , the Earth gets +3C warmer for every
doubling of CO2.

Is Dr Carter right ? It has to be part of the school curriculum how easy it is
for
every child to calculate the warming of the Earth for themselves. This
figure affects their entire future.
If every child understands how it works, they have the knowledge to save
their own future.

As soon as young people come into contact with Excel at school, this
interesting and educational
calculation can be made:

We simulate the climate from 1960 to 2023 with our own model, where
we
freely choose the climate sensitivity and the time lag between the new
CO2 level and the new global temperature
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First, the "oven temperature"  (committed temperature) is determined
using the very definition of climate sensitivity.
Any climate sensitivity can be set in the yellow field

The actual warming of the Earth is driven by the difference between the
oven temperature and the Earth's temperature.
The main brake on global warming is water, i.e. the oceans.
The contribution to warming is therefore the area under the curve formed
by the oven temperature, i.e. furnace temperature * time,
divided by the time constant. 
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The two boxes of formulas can then be copied down to the year 2023

Now our mathematical model is ready to go and we can compare with the
NASA real measurements
We then see that climate sensitivity =36 C and time RC=700 years give
us an almost perfect match 
with NASA's actual measurements of the Earth's  temperature anomaly

We can now test with all possible climate sensitivities and time lags.

Everyone can then conclude for themselves: is Dr Carter right?

When many people start simulating and thinking, it comes out
many additional improvements in this way of calculating.
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be sucked out of the atmosphere with 
hundreds of Gtons per year ? Even these answers are easy to get with
the above calculations as a basis.

The entire excel file is here . climate-education.xlsx
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  Around 2005,researcher Örjan Hallberg suggested testing different time
delays and climate sensitivities
with a computer to find the model that fits best with reality. This can easily
be done with Excel.

IPCC, SMHI and Swedish Climate Policy Council calculate Climate
Sensitivity=3
Delay between new CO2 and new global temperature = 0-20 years
Programmed temperature = Committed temperature = about 1 C (rises
so much after all emissions are stopped)
The whole climate policy is based on this. Stopped emissions give cross
stop in temperature,
Therefore it is argued that Zero Emissions 2045 can work. If we just stop
emissions quickly then
even the Paris Agreement can be saved. (+1.5C)

If we do just the computer simulation that Örjan Hallberg proposed and try
all possible
climate sensitivities and time delays, we can get a very accurate match
between the theoretical model (blue dots) and NASA's real, filtered global
temperature data (brown)

This excellent match requires the following:
 
Delay between new CO2 and new global temperature = 900 years
Programmed temperature = Committed temperature = about 24 C (rising
so much after all emissions are stopped)
Stopped emissions make the temperature continue to rise for 900 years
and thus reach +24C 
Therefore Zero Emissions 2045 cannot work. 
Perhaps the most surprising thing is that climate sensitivity goes from
36C at 275 ppm in 1700, and rises exponentially, 
It is currently around +70C. This is in sharp contrast to the IPCC which
claims +3C, slightly decreasing,
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There will soon be a Windows program that everyone can use and
understand.
Then you can follow the calculation down to the smallest detail.

Anyone with high school skills should already now put this calculation into
excel.
The calculation is very simple.
It is based on the very definition of climate sensitivity t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)
cs=climate sensitivity

and on the equation describing the charging of a condenser by a resistor.
No other knowledge is needed to carry out the most important calculation
of mankind.
This calculation leads to the conclusion that Dr Peter Carter is right: the
ICPP has manipulated climate sensitivity.
It also leads to the scientific earthquake that Prof. Johan Rockström
warned about
in his excellent article in SVD  https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-
skakas-i-grunden  2020-07-18

Suggestion to climate experts: start excel and make this simulation. It is urgent and
you will have the evidence right before your eyes!
Please feed back to improve all details of this model !

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
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False optimism delays necessary action

Unless the Earth's temperature stops when all emissions have ceased
then current climate policy ZeroEmissions 2050 
will fail completely. Then all efforts must be focused on sucking out
CO2 directly from the atmosphere instead. 

Sweeping the truth under the carpet means the end of civilisation.
Therefore, the following discussion may be the most important
piece of the puzzle in all of climate policy. The truth must come out and it
is urgent:

The undersigned, Bengt Ovelius, together with
researcher Örjan Hallberg, contacted the top management of the IPCC.

This happened in May 2008 and the message was a serious warning:
Global temperatures will not stop  when emissions stop.

This picture summed up our warning. It compared our model
with the IPCC's model (red) of a total emissions freeze.

The IPCC still claims, after 15 years, that temperatures will stop.
That the temperature is considered to stop is a prerequisite for the
world's climate policy NetZero to have a chance to work (Zero Emissions
2045 in Sweden).
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Earth's temperature will continue to rise for at least 113 years after
all emissions have been stopped, by which time
the temperature has only reached halfway to its final value.

Sadly, scientist Örjan Hallberg passed away all too soon, in 2016. He was
a unique scientist who put science and truth first, and he had an amazing
ability to make connections, like a top-notch detective with his
mathematical tools. 

We had many discussions about climate change and Örjan wished that
I would use his reports and calculations in my presentations.
So I have a lot of interesting material from him.

Among these documents I recently found the article below.
Unfortunately, I don't know when it was written. It must have been 10-20
years ago. I also don't know if it was published anywhere. 

But the article is almost more interesting today because it answers all the
important questions in today's climate debate. It could have a decisive
impact on creating a climate policy that really works.

Here is the article:

================================================
Optimism delays necessary action

How is the global
temperature to an increase in atmospheric CO2?
According to an earlier report, the UN's climate panel, the IPCC,
that the climate has a thermal inertia so it
takes some time before temperatures start to rise.

According to this report, it takes between 120 and
150 years before the temperature increase reaches 50% of
of its final value. But now in the latest report
suddenly changed tactics. In order not to scare us to death
it now claims that the climate will stabilize quickly if we stop emitting
greenhouse gases. Now they say it will only take about 20 years
to achieve a 50% change. 
Why have
suddenly 100 years been cut from this basic climate model?
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picture of what is to come because it is based on
results of thousands of research papers.
Unfortunately, a compromise report like this one from the IPCC
instead most likely does not tell the truth at all.
If it were the case that one of these underlying reports really did present a
true scenario, the likelihood is that the aggregate
final report would happen to coincide with that single report is extremely
small, if not non-existent.

Since we already have data on atmospheric C02 increase since 1850
to the present day, and also have good data on how temperature has
changed over this time, it is relatively easy to let a computer search for
the response curve that gives the best fit to these data. Such an exercise
gives a response time for a sudden increase in C02 of 113 years,
not far from the 120-150 years previously claimed by the IPCC.

By doing a similar analysis of the IPCC's latest projections
the model is now based on a response time of only 35 years.
Moreover, this model does not give a good fit at all with the measured
data we already have. And it is designed to be reasonably consistent with
future temperature increases only on the assumption that greenhouse gas
concentrations will continue to rise unchecked. If we really succeeded in
stopping the increase in greenhouse gases , we would find that
temperatures would continue to rise for a long time.

Using this new optimistic model where everything will quickly fall into
place once we have the time and financial resources to reduce our
emissions, nothing will be done. After all, we can see today that our
government has nothing concrete in mind to do anything about the
situation.

It is high time to start doing something. One practical measure is to
introduce greenhouse gas ration cards. Every time you go shopping, you
swipe your C02 card and your monthly ration is reduced by what the
barcode reader at the checkout calculates. We have the technology and it
would be a huge boost to the development of new environmentally
friendly products and services. Everyone should get the same monthly
ration, but of course politicians and governors will get extra allocations...

But it would be nice if we could get together on something concrete and
practical instead of just waiting for the next IPCC report.

It doesn't take much of man-made temperature rise before everything
goes into a spin and the temperature rushes up to 480 C and
atmospheric pressure approaches 90 Atö (atmospheric overpressure).
That's what happened on Venus about 2.8 billion years ago.
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have been in the sandstone for just that long. All have three stripes
engraved around the centre, as if they were meant for the third planet
from the sun.

In the hope that the Amoebians of the time would one day become so
intelligent that it was clear that these bullets were partly shot here as a
warning. Don't do what we did, it ended really badly, was perhaps the
message.

Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research

Original newspaper article, Swedish: 

===================================================

 Comments on the above newspaper article

Climate sensitivity and time delay are interlinked. Örjan's calculation of
time lag 113 years - to 50%, gives a climate sensitivity around 8.

Prof James Hansen says 6 and the IPCC sticks to 3. The IPCC locked in
this figure when they removed the time delay.
 
I think Örjan in this old article captured the essence of the manipulation
that Dr Peter Carter writes about in his 2019 book.

Dr Peter Carter was the expert reviewer for the UN Intergovernmental
Panel on Climate Change AR5 and the IPCC special report on 1.5ºC. 
He is the author of the book Unprecedented Crime, which he co-wrote
with Elizabeth Woodworth. 

Dr Peter Carter said:
In summary, the IPCC has manipulated the most crucial figure of the Sixth
Assessment, climate sensitivity, making it truly catastrophically wrong in a
way that exposes the future to climate catastrophe.

This benefits no one but the fossil fuel industry. The difference between a
climate sensitivity of 3°C and 4.5°C is life and death for our future and all
life. 

He describes the manipulation of climate sensitivity as the worst crime
ever committed against humanity. 
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Hallberg and Carter are actually warning about the same thing - in
completely different ways.

If you put together what Örjan Hallberg says and what Dr Peter Carter
says, you have the definition of a trap. Based on this definition 
you can say on solid ground that most climate experts have 
have fallen right into this sophisticated trap.

Just look out for all the experts who believe that temperature stops
or even just rise a single degree rise when emissions cease.
In other words, anyone who believes that Zero Emissions 2050 will solve
the climate crisis.

It's time to take this seriously and welcome a free, open discussion
that will lead us to an answer to the most important question of our time.

Following this definition, for example, the full Swedish Climate Policy
Council
has fallen into the trap. In the same situation, according to the definition, is
Swedish SMHI.

These actors have had the opportunity for many years to explain their
views on this criticism. 
The job of the press is to ask these questions, but they are not doing their
job 
for the following paradoxical reasons: 

The experts have dragged the free press down into this suspicious
darkness
making it impossible for any whistleblower to start a free, open and
honest debate on the most 
important issue in all of climate policy.

The scientist Örjan Hallberg already stated around 2008 that
all doors were closed to this debate. 

The press needs to critically examine the expertise but at the same time
use 
the same expertise as truth witnesses, which is contrary to press ethics.
main rule. This has created a deadlock - which is a threat
to freedom of expression and democracy.

The entire future of our young people depends on the press getting out of
the trap
and dare to look for the truth.

The aim must be for the whole population to understand the above
context.
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leading
role in the most dangerous crisis in human history?

How can we find the truth when the only way to do so is through free,
open and honest debate?
discussion? We cannot sweep this under the carpet any longer. 
The press and the media should be filled with this question. 
Nothing is more important right now.

One Swedish climate expert who deserves credit is Prof. Johan
Rockström.
He describes in this newspaper article the scientific earthquake that
awaits when climate sensitivity is assessed to be >4 instead of 3.
CO2 budget disappears in one fell swoop, etc......

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

Rockström points out that the heaviest climate models show 
climate sensitivity above 5 
Hadley model, MetOffice NCAR's CESM2 
The IPCC ignores this and continues to hold to 3

The main conclusion: zero emissions 2045 cannot work
at climate sensitivity above 4 - because the temperature does not stop
when emissions stop. 
Nor can NetZero policy affect more than about 10 Gt CO2
and NetZero policy cannot back reverse CO2.

If cs > 4:
The situation is now so critical that 200 Gt of CO2 must be removed from
the atmosphere per year,
starting no later than 2025. This is the only chance to survive the climate
crisis.

Most people have heard: things are moving faster than scientists thought.
Yes, that's probably because scientists believed in climate sensitivity=3
and the IPCC has assured us that 10,000 scientists are behind this.

However, it is obvious that real climate sensitivity is between 5-36
and any discussion of this seems to be forbidden.

MVH Bengt Ovelius

PS A good curve fit to the last newsletter from Prof. James Hansen is
climate sensitivity = 36 and time lag = RC = 700 years.

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden
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calculations
and note the consequences. Extensive discussion is needed here.

Note that the IPCC has been stuck with the wrong cs=3 for about 40
years.
There is much evidence that true climate sensitivity = 36.
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Bengt Ovelius
Mob +46 70 7225005

Working on climate innovations requires accurate information about what
the climate really looks like.

Jobb med klimat-innovationer kräver korrekt information om hur klimatet
verkligen ser ut.
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