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Jeg jobber hos megleren med
landets mest fornøyde kunder
I 5 år på rad har Aktiv Eiendomsmegling hatt landets mest fornøyde kunder

Joachim Jerner

I følge norsk kundebarometer har vi de mest fornøyde kundene i landet.* Les mer på aktiv.nohar kundebarometer norsk følge I  aktiv.no på mer Les landet.* i kundene fornøyde mest de vi

Få en uforpliktende verdivurdering ring tlf. 480 20 999

Vi megler frem dine verdier

tydelig ut.
- Det kan ikke utelukkes at det

som skjer nå er det første tegnet
på en varig svekkelse av Golf-
strømmen, sier forsker Tore
Furevik ved Bjerknessenteret
vedUniversitetet i Bergen.
Golfstrømmen spiller en vik-

tig rolle i oppvarmingen av
atmosfæren over Norge og det
nordvestlige Europa. Andre
steder på kloden på samme
breddegrad har en gjennom-
snittstemperatur som ermellom
femog ti grader lavere.

Klimamodeller:Golfstrøm-
men svekkes innen2100
Furevik peker på at de fleste kli-
mamodellene slår fast at Golf-

Det rekordkaldehavområdet,
somdekker rundt500 000
kvadratkilometerogbefinner
seg sørvest forGrønlandog sør
for Island,bekymrer
klimaforskerne.
De første tegnene på at noe var i
ferd med å skje med temperatu-
ren i dette havområdet dukket
opp i fjor. I år er tegnene blitt
langt sterkere.
På et nærmest helrødt kart

som viser at kloden er rekord-
varm, skiller den kalde «flek-
ken» i Atlanterhavet seg meget

strømmen, som følge av global
oppvarming, vil bli svekket i lø-
pet av de neste tiårene fremmot
2100.
- Det vi ikke kan vite noe

eksakt om, er om det rekord-
kalde området vi ser i Atlanter-
havet bare er et resultat av en
midlertidig kortvarig endring
eller om det er innledningen på
den varslede svekkelsen.
Kanskje er dette en «signa-

tur» om svekkelsen som varsler
at nå begynner utviklingen som
klimamodellene viser? For å vite
noe sikkert må vi følge utviklin-
gen over et mye lengre tidsrom.
Det er ikke tilstrekkelig med re-
kordkaldt havvann i mellom ett
og to år for å fastslå at svekkelsen

av Golfstrømmen er begynt, sier
Furevik.
- Hva skyldes den kraftige

nedkjølingen avhavvannet?
-Det finnes to sannsynlige for-

klaringer. Det kan skyldes til-
førsel av unormalt kaldt hav-
vann, trolig ferskvann fra smelt-
ing av Grønlandsisen, eller årsa-
ken kan være et meget kraftig
varmetap til atmosfæren som
kjøler ned havvannet. Trolig er
det en kombinasjon av begge,
sier Furevik.
Det varmevannet i Golfstrøm-

men som kommer sørfra er lett
og blir liggende på havover-
flaten. Når vannet blir avkjølt og
blandes med havvann som er
saltere, blir det tyngre og synker
lenger ned i havdypet.

Kaldenordvest-
vinderkjølernedhavet
Furevik mener det kraftige var-
metapet til atmosfæren i de
nordlige delene av Atlanterhavet
kan skyldes langvarige perioder
med kalde nordvestlige vinder i
siste halvdel av 2014 og første
halvår i år. - Dette har utvilsomt
bidratt til å senke temperaturen i
havet, sier Furevik.
I Nord-Atlanteren var fjorårets

vinter en til to grader under nor-
malen, den kaldeste som er reg-
istrert.
Deler av Nord-Amerika og

områdene vest for Grønland op-
plevde en svært kald vinter,
mens det motsatt var en meget
mild vinter i Norge.
- En annen utvikling som ut-

vilsomt påvirker de nordlige de-
lene avAtlanterhavet er et varm-

ere klima i Arktis. Når gjennom-
snittstemperaturen stiger, fører
det til økt smelting avhavis og av
innlandsisen påGrønland.
At det blir stadig mindre havis

i Arktis påvirker klimaet. En ef-
fekt kan være en svekket jet-
strøm, noe som fører til at oftere
«buktninger» av jetstrømmen
som strekker seg lenger sør enn
vanlig, og at det også oppstår
værsituasjoner med en «fast-
låst» og langvarig ensidig vær-
type, for eksempel veldig kaldt
og veldig tørt vær eller unormalt
mildt og vått, sier Furevik.

Målinger:Golfstrømmen
ikke svekket
Selv om målinger viser rekord-
kaldt havvann midt i Nord-
Atlanteren, finnes det ingen tegn
som tyder på at Golfstrømmen
er blitt svekket.
- Verken målinger i Atlanter-

havet utenfor Florida eller len-
ger nord langs den amerikanske
østkysten viser noen unormale
resultater, sier Furevik.
Det klimaforskerne frykter

aller mest, er at det som skjer
nord i Atlanterhavet og i Arktis
kan være et klimatisk vippe-
punkt. Det betyr at en endring i
klimaet skjer raskt og ikke lar
seg stanse.
- Studier av fortidens klima

viser at klimaendringer kan skje
svært raskt. Under den siste isti-
den falt gjennomsnittstempera-
turen med rundt ti grader på
bare noen tiår, sier Bergens-
forskeren.
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Rekordvarmt. Kartet
viser gjennomsnitts-
temperaturen på
kloden i januar -
august 2015. De røde
feltene er områder
hvor temperaturen
ligger over det
normale og hvor det
mørkerøde er rekord-
varmt. Det blå feltet
er områder under det
normale, og mørke-
blått er rekordkaldt.
Foto: National Oceanic
and Atmospheric
Administration

Heleklodenopplever sittvarmesteårnoensinne.Medett
unntak.Etområde iAtlanterhavet sørvest forGrønlander
rekordkaldt.UtviklingenkanpåvirkeGolfstrømmen.

Kald«flekk» i
Atlanterhavetbe-
kymrer forskerne
»Atlanterhavet
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