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Varmere klima kan gi 
kraftige skurer og 
flom i tørre, tropiske 
områder.
Arnfinn Christensen
Forskning.no

Varmere klima gjør tørre områ-
der tørrere og våte områder vå-
tere, har klimaforskere sagt. 
Men er det virkelig slik?

Ja – men dette er ikke hele 
sannheten. Målinger viser noe 
mer. Det er først og fremst de 
voldsomme regnskyllene som 
blir mer vanlige – også i tørre 
områder.

– Dette er i samsvar med den 
femte hovedrapporten fra FNs 
klimapanel. Den viser at framti-
dig ekstremnedbør øker også 
der middelnedbør avtar, kom-
menterer Asgeir Sorteberg 
overfor forskning.no.

Sorteberg er professor ved 
Bjernes senter for klimafors-
kning i Bergen og har ikke del-
tatt i studien.

Mer flom
I artikkelen i Nature Climate 
Change gjennomgår forskerne 
klimadata fra værstasjoner 
over hele verden, samlet inn fra 
1951 til 1980.

De deler verden inn i tørre og 

våte områder og ser på dem 
hver for seg. Forskerne er spesi-
elt bekymret for de tørre områ-
dene, for eksempel sørveststa-
tene i USA, Sibir, det østlige 
Alaska, Sør-Afrika og sørlige 
deler av Australia.

" 
Oppvarmingen 
gjør det mulig for 
lufta å holde på 

mer fuktighet. Dermed vil 
den kanskje ikke falle som 
nedbør i nærheten av der 
den fordampet.
asgEir sortEbErg
Professor, Bjernes senter for 
klimaforskning i Bergen

I de tørre områdene kan sky-
brudd gi store flomskader og 
skred. Bakken er ute av stand til 
å suge opp de plutselige vann-
skyllene.

globalt mønster
– Usikkerheten er likevel stor 
for hvert enkelt sted, ifølge 
Markus Donat, førsteforfatte-
ren av artikkelen i Nature Cli-
mate Change .

– Vi analyserte ikke forand-
ringer for enkeltområder, men 
fant gjennomsnittet for alle tør-
re og våte områder, skriver han 
i en epost til forskning.no.

Først da står utviklingen mot 
kraftigere regnskyll klart fram 
fra tilfeldige lokale variasjoner. 
Dette gir også større sikkerhet 
for at forskjellige værsystemer 
på ulike steder av kloden ikke 
lager effekten. Det er klimaend-
ringene som preger utviklin-
gen.

over verdenshavene
Selv om det blir mer av de vold-
somme regnskyllene, er for-
skerne mer usikre på hvor mye 
nedbøren vil øke i gjennom-
snitt når klimaet blir varmere.

Men usikkerheten for gjen-
nomsnittet er ikke like stor 
overalt.

Over verdenshavene er det 
lettere å spå. Over havet er det 
ubegrensede mengder vann 
som kan fordampe, og det er 
enklere å beregne hvordan glo-
bal oppvarming vil virke.

Her vil fortsatt regelen gjelde 
om at våtere områder blir våte-
re og tørrere områder blir tørre-
re. Men hvorfor blir det tørrere 
noen steder over havet? Her 
virker to mekanismer mot 
hverandre.

Mer damp i lufta
– Grunnregelen er at varmere 
klima gir mer fordampning og 
mer fuktighet i lufta. Mer for-

dampning gir mer nedbør, men 
ikke nødvendigvis der det for-
damper mer, sier Sortberg.

– Oppvarmingen gjør det mu-
lig for lufta å holde på mer fuk-
tighet. Dermed vil den kanskje 
ikke falle som nedbør i nærhe-
ten av der den fordampet, fort-
setter han.

Store vindsystemer kan frak-
te den varme, fuktige lufta vekk 
fra subtropene før den blir så 
fuktig at det faller regn. Der-
med blir disse områdene tørre-
re.

Så vil lufta for eksempel be-
vege seg mot våre områder og 
bli avkjølt. Da vil den ikke klare 
å holde på fuktigheten lenger, 
og nedbøren faller. Våre hav-
områder kan bli våtere.

Mer usikkert over land
Over land er det mer usikkert 
hvilke områder som blir tørrere 
og våtere totalt. Der er det ikke 
ubegrensede mengder vann 
som kan fordampe. Vannmeng-
den som kan fordampe varierer 
fra sted til sted. Det gjør model-
lene mer usikre.

– Over land er fordampnin-
gen begrenset av hvor mye 
vann som er tilgjengelig lokalt, 
skriver Marcus Donat til fors-
kning.no.

Likevel har altså forskerne 

funnet sikkert at ekstremværet 
med kraftige regnskyll øker i 
både tørre og våte områder.

– Klimaendringene fører til at 
den varme lufta holder på mer 
fuktighet. Mer fuktighet gir 
kraftigere regnskyll, når regnet 
først kommer, kommenterer 
Sorteberg.

Færrest data i tropene
Forskerne bak artikkelen i Na-
ture Climate Change har et pro-
blem. Klimadata for tropene er 
så dårlige at store områder er 
luket ut av studien – for eksem-
pel Sahara.

Det er nettopp i slike tørre de-
ler av tropene at virkningen av 
ekstrem nedbør kan bli størst, 
ifølge en kommentarartikkel 
om studien i Nature Climate 
Change.

Forskerne har heller ikke be-
regnet om disse plutselige 
regnskyllene i ørkenen vil gjøre 
den grønnere. Varmere klima 
vil nemlig også øke fordampin-
gen fra bakken, ifølge artikke-
len i Nature Climate Change.
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skybrudd i ørkenen
rEgnvær på vEi? Varmere klima gir mer fuktighet i lufta. Når denne vanndampen først blir til regn, blir skybruddene tilsvarende kraftigere, også i tørre områder. Dette har 
amerikanske og australske forskere funnet ut ved å studere data fra 1951 til 1980.  Foto: shuttErstock
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