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Leserbrev
Varme fra Stillehavet, står 
det om i Aftenposten her forle-
den. Sitat; «Det er klimaforsker 
Lea Svendsen ved Bjerknessen-
teret for geofysisk institutt ved 
Universitet i Bergen som nå vi-
ser hvordan varme perioder i 
Stillehavet påvirker Arktis langt 
mer enn man hadde visst» sitat 

slutt. Instituttet har brukt kli-
mamodeller for å analysere his-
toriske data av en varm periode 
i Stillehavet de første tiårene av 
forrige århundre. Fra 1910 til 
1940. Denne varme perioden i 
Stillehavet sammenfaller med 
en tilsvarende varm periode i 
Arktis, konstateres det.

Overflatetemperaturen i Stil-
lehavet svinger naturlig mel-
lom kalde og varme perioder på 
omtrent 20 år hver, blir det for-
klart.

Spørsmål 1. Når det finnes en 
medvirkende årsak til at Arktis 
smelter som ligger rett utenfor 
«vår egen dør» altså variasjoner 
i temperaturen på Stillhavsvan-
net, og som betyr mer enn man 
hadde visst, hva annet er det 
man ikke vet, om våre jordiske 
forhold? For ikke å snakke om 
de kosmiske forhold? 

Spørsmål 2. Hvorfor er det ca. 
20 årssyklus på kaldt og varmt 
stillehavsvann.

Hvordan oppstår det? Det 

kan umulig være menneske-
skapt?

Alle dem, som ikke ser på kli-
mapåstander med et skrått kri-
tisk blikk, har hele tiden hevdet 
at oppvarmingen av Arktisk 
skyldes økt drivhus effekt. Nå 
har imidlertid edruelige forske-
re konkludert med at det i den-
ne perioden, 1910 til 1940 ikke 
var nok drivhusgasser til å for-
klare varmeperioden. Nei, for-
klaringen lå i Stillehavet, fortel-
ler Svendsen.

Hun sier også videre at en 
kommende varm Stillehavspe-
riode i tillegg til mer klimagas-
ser i atmosfæren vil akselerere 
oppvarmingen av Arktis. Det 
virker sannsynlig. Det er altså 
nå konstatert to årsaker til at 
isen smelter ved Arktis, skal vi 
tro nyere forskning og Aften-
posten. 

Spørsmål 3. Hvor mange flere 
kan det være?

Finn Kikut
klimanysgjerrig 

Hvor mange ukjente faktorer  
snakker vi om, egentlig?

Leserbrev
Planleggingen aV ny mot-
orveg har vært en prosess Hei-
stad Arbeiderlag har fulgt gjen-
nom flere år nå. Mange alterna-
tiv ble utredet før flertallet av 
politikerne (alle utenom H/Frp) 
valgte det som nå er på høring. 
Det har vært god dialog og in-
formasjon fra kommunen og 
Nye Veier sin side, med tema-
møter og muligheter for å kom-
me med innspill. Laget har som 

mange andre i kommunen for-
mulert uttalelser og det har 
vært stort engasjement lokalt 
for å få til et best mulig resultat 
for beboerne på Heistad.

Det å bygge firefelts motor-
veg gjennom tettbygd strøk, er 
selvsagt krevende, det utgjør 
store inngrep, og noen blir be-
rørt i større eller mindre grad. 
På Heistad har vi vært opptatt 
av at disse inngrepene skal 
være til minst mulig sjenanse 
for dem som bor i områder nær 
den nye motorvegen, til det 
beste for idrettslaget, for land-
bruk, at minst mulig friareal 

skal være berørt, at skolen skal 
skjermes for tungtransport og 
at løsningene skal være gode 
for næringsmiljøet i området.

Den beslutningen som ble 
tatt i utvalget for miljø og byut-
vikling forrige uke, synes for 
oss å være den beste med tanke 
på disse hensynene. Små og ef-
fektive halvkryss på Ås og Kjør-
holt og miljøtunnel i Skjelsvik-
dalen vil gjøre hverdagen bety-
delig bedre for alle de mennes-
kene som bor i disse områdene, 
enn om valget skulle falt på et 
stort gigantkryss på Eidanger-
halvøya og bru uten tunnel i 

Skjelsvikdalen. IL HEI og vel-
foreningene på Skavrakåsen, 
Brattås og Skjelsvik er fornøyde 
og har blitt hørt i denne proses-
sen. Det at ordføreren i kom-
munen lytter til lokalbefolknin-
gen er avgjørende for at et slikt 
prosjekt skal bli vellykket. Sam-
handling og medborgerskap er 
viktige faktorer for lokalsam-
funnet når infrastrukturen skal 
utbedres og endringer som an-
går så mange i lokalsamfunnet 
skal gjennomføres. Her har lo-
kale interesser blitt hørt og tatt 
hensyn til i utvalgets beslutnin-
ger. Ordføreren og de rødgrøn-

ne partiene har bred støtte 
blant lokalbefolkningen på Hei-
stad og Brattås etter gode pro-
sesser i denne saken.
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