
Lyngfelt, 5-Nov-03, k3atmhyd 

Miljöföreläsning 3: atmosfären 
 
Dagens föreläsning handlar om atmosfären.  Främst diskuteras hur klimatet fungerar och hur 
det påverkas av växthusgaser.  Genomgången av klimatet skall ge en förståelse av 
funktionen hos det system som vi påverkar, men också visa på svårigheterna att dra säkra 
slutsatser om vilka effekter som utsläpp av växthusgaser kan ge. Slutligen behandlas hur det 
troposfäriska ozonlagret påverkas av människans utsläpp.  F3.1  Syftet med föreläsningen är 
alltså att ge en förståelse både för hur atmosfären fungerar naturligt och för hur människan 
påverkar atmosfären.   
 
Atmosfären består av luft, som innehåller 78% kväve (N2), 21% syre (O2), 1% argon (Ar), 
360 ppm koldioxid (CO2), där ppm betyder part per miljondel.  (För gaser kan man normalt 
utgå ifrån att % och ppm avser volymsandelar.  Ibland förtydligas detta med ett v: ppm(v) 
eller ppmv.)  Att det finns syre i atmosfären beror på fotosyntesen.  Om fotosyntesen 
upphörde skulle så småningom syret försvinna ur atmosfären och det fanns heller inget syre 
i atmosfären från början.   
 
I den inledande föreläsningen behandlades frågan om hur mycket luft det finns och hur 
människan påverkar atmosfärens halt av koldioxid. 
 
I atmosfären finns några temperaturskikt och dessa bestämmer atmosfärens indelning i 
höjdled, j4.2.  Det nedersta delen av atmosfären kallas troposfären och dess höjd varierar 
men den slutar c:a 10 km över havsytan.  Ovanför troposfären finns stratosfären som slutar 
c:a 50 km ovanför havsytan.  99% av luften i atmosfären finns under 3 mils höjd, F3.2, och 
90% av luften finns i troposfären.  Det man kallar väder är något som sker i troposfären. 
 
Figur j4.5 visar instrålad och utstrålad energi som funktion av breddgrad.  Runt ekvatorn är 
instrålad energi större än utstrålad men det omvända förhållandet gäller i kallare områden.  
Den instrålade energin minskar snabbt när man närmar sig polerna och skillnaden mellan 
instrålad och utstrålad energi blir allt större.  Redan vid 60°N, där Uppsala ligger, är 
utstrålningen mycket större än instrålningen.  Totalt för jorden är ut- och instrålning lika 
stora.  Förklaringen till att in- och utstrålning av energi kan skilja sig åt lokalt är att värme 
transporteras från varma områden till kalla, j4.6.  Transporten sker dels genom 
havsströmmar, dels genom luftrörelser.  För den energi som transporteras med luft skiljer 
man på energi i form av uppvärmd luft, s.k. sensibelt värme, och på energi som 
upptas/avges genom avdunstning/kondensation av vatten, s.k. latent värme.   
 
För att kunna förstå varför vindarna blåser som de gör behöver man känna till 
corioliskraften, j4.8.  Antag att du står längst ut på kanten på en moturs roterande skiva, och 
att det finns ett streck rakt in mot mitten.  Om du nu har en boll i din hand och försöker rulla 
den utefter strecket som går in mot mitten kommer du att upptäcka att bollen rullar iväg åt 
höger om strecket.  Det beror på skivans hastighet varierar med radien.  Längst ut går det 
fortast.  När bollen rullar in mot mitten kommer dess hastighet att vara större än skivans 
vilket gör att den rör sig åt höger.   
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 Om man ser på jorden rakt uppifrån med nordpolen i mitten så roterar jorden moturs, 
precis som skivan i figuren.  En sydlig vind, dvs en vind riktad mot nordpolen (centrum) 
kommer då att böja av åt höger (öster).  Och omvänt kommer en nordlig vind på norra 
halvklotet alltid att böja av mot väster.  Runt ett lågtryck får man därför alltid en moturs 
virvel.  På södra halvklotet blir det tvärtom.   
 Det kan vara värt att påpeka att jorden roterar snabbt.  Jordens omkrets är 4000 mil 
vilket ger en hastighet vid ekvatorn på 4 000 mil/24 h  =  1 700 km/h.   
 
Om jorden inte roterade skulle man få en luftströmning som på figur F3.3, med luft som 
värms och stiger där solinstrålningen är störst och kyls och faller ner där solinstrålingen är 
liten.  Figur j4.12 visar en förenklad modell av luftströmningen med tre celler.  Närmast 
ekvatorn finns Hadley-celler där luft värms och blir lätt.  Luften stiger varvid fukt 
kondenserar och ger nederbörd.  Luften vandrar norrut och kyls.  Den torra luften faller då 
ner och värms på grund av tryckökningen (adiabatisk kompression), vilket resulterar i 
högtrycksområden vid 30°N och 30°S.  Här är det också vanligt med torra områden, t.ex. 
Saharaöknen och södra USA.  Vid jordytan bildas nordöstliga vindar, s.k. passadvindar 
(eng. trade-winds), när de sydgående vindarna på grund av corioliskraften böjer av mot 
väster.   
 Polcellerna fungerar på samma sätt.  Kall luft faller ner vid polerna, denna luft rör sig 
söderut och böjer av västerut på grund av corioliskraften, vilket ger nordostvindar.   
 Mellan Hadleycellerna och polcellerna finns Ferrelceller och tanken är att 
cirkulationen i dessa drivs av de andra cellerna.  Denna 3-cellsmodell är en stark förenkling 
som stämmer bra med observationer vid ekvatorn och polerna, men sämre mellan 30 och 
60°.  Även om vindriktningen vid marken i detta område, sydvästvindar, överensstämmer 
med modellen så stämmer det sämre vid högre höjder.  Högre upp i troposfären har man 
funnit västliga vindar med hög hastighet, s.k. jet-strömmar, som bildar vågor, s.k. Rossby-
vågor, som ändrar sig med tiden, j4.15.  Det tar kanske 1-2 månader för en våg att bildas 
och försvinna, och dessa vågor och tillhörande virvlar är viktiga i energitransporten norrut.  
De har också viss betydelse för vädret genom bildning av stillastående högtryck (eng. 
blocking anticyclones). 
 Hadleyceller, polceller och Rossby-vågor utgör alltså viktiga delar av atmosfärens 
luftcirkulation.   
 
Lågtryck (eng. extratropical cyclones) bildas då två luftmassor, en varm och en kall möts, 
F3.4, j4.18.  En liten ojämnhet i fronten skapar lågtryck, då varm luft omgiven av kall luft 
stiger. Den luft som vill blåsa in mot lågtryckets centrum kommer på grund av 
corioliskraften att snurra moturs runt lågtryckets centrum på norra halvklotet.  Lågtryck kan 
vara 15-300 mil i diameter och varar ofta i ½-1 vecka.   
 Högtryck (eng. anticyclones) innebär fallande luft som sprids utåt, tryckgradienten är 
oftast inte så stor vilket ger lägre vindhastigheter  -  bra väder.  Högtrycken kan vara små, 
som lågtryck, eller stora som kontinenter.  De stora bildas i samband med Rossby-vågor och 
kan vara långvariga.  I stort sett permanenta högtryck bildas också av nedfallande luft från 
Hadley-celler, som tidigare nämnts.   
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Förekomsten av landytor påverkar också luftcirkulationen, exempelvis monsunerna i södra 
och västra Asien.  Uppvärmning av marken över land skapar undertryck, sommarmonsunen, 
och motsatsen, vintermonsunen, uppkommer när marken kyls av. Samma fenomen i mindre 
skala kan iakttas sommartid här på västkusten när marken värms upp på dagen, vilket ger 
sjöbris, och när marken kyls under natten, landbris.  De stora landytorna har stor betydelse 
för hur vindarna blåser, j4.11. 
 
Havsströmmar har också genom sin transport av värmeenergi stor betydelse för klimatet.  
Dessa strömmar drivs av konvektion, dvs. rörelser i vattnet orsakade av densitetsskillnader 
på grund av varierande temperatur och salthalt.  I t.ex. Nordatlanten faller stora mängder 
kallt vatten med hög salthalt ner i djuphavet, j.box4.3.  Även vindarna påverkar strömningen 
i havet, liksom corioliskraften, vilken gör att varma strömmar går medurs på norra 
halvklotet, j.box4.3 (undre). 
 
Ovanstående genomgång ger en liten inblick i de komplexa samband som styr klimatet.  Det 
viktigt att påpeka att även om man kanske har en hyfsat god förståelse för hur klimatet 
fungerar idag, så är kunskaperna inte så goda att det går att förutse vad som kan komma att 
hända om man påverkar jordens värmebalans lokalt och globalt. 
 
Är det då så att vi påverkar klimatet?  Idag har väl knappast någon kunnat undgå att höra 
talas om växthuseffekten.  Det är nog inte någon tvekan om att klimatet påverkas, men det 
är inte lika lätt att svara på frågan om hur stor påverkan är, eller kan komma att bli, och det 
är ännu svårare att bedöma konsekvenserna.   
 
Jordens värmebalans illustreras av fig. F3.5.  En del av infallande solljus reflekteras, en del 
absorberas i atmosfären och en del når marken.  Det solljus som når marken kan antingen 
absorberas eller reflekteras.  Marken avger värme dels genom konvektion, dvs. luftrörelser, 
dels genom värmestrålning.  Den värmestrålning som marken avger har en annan våglängd 
än solljuset och absorberas till största delen i atmosfären även om en del tränger igenom.  
Atmosfären tillförs således energi genom absorberad solinstrålning, genom absorberad 
värmestrålning från marken och genom konvektion.  Denna energi avges genom strålning 
dels tillbaka till marken, dels ut i världsrymden.   
 Om man någon gång har satt sig i en bil som stått i solen på sommaren vet man att 
det kan bli mycket varmt.  Det beror på att solljuset har ett våglängdsområde som gör att det 
kan passera in genom glaset i fönstren.  Däremot har värmestrålningen från bilens 
uppvärmda inredning en våglängd som inte passerar genom glasrutorna.  Den instrålade 
energin stängs då delvis in.  På samma sätt fungerar atmosfären.  Atmosfären släpper 
igenom en stor del av solstrålningen men endast en mindre del av värmestrålningen från 
marken, F3.6.  Detta kallas växthuseffekten och gör att jorden är betydligt varmare än den 
skulle vara utan en atmosfär.  Det handlar om flera tiotals grader, så jorden skulle vara 
mycket kall utan växthuseffekten. Ibland när man talar om växthuseffekten syftar man (lite 
slarvigt) på den förstärkning av den naturliga växthuseffekten som orsakas av människans 
utsläpp av vissa gaser som absorberar värmestrålning, F3.7. De viktigaste av de 
växthusgaser, vars koncentration ökar i atmosfären genom människans påverkan, j15.16, är:  
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Koldioxid (CO2).  Koldioxid är viktigast och står för mer än halva effekten, F3.9.  
Den största källan till utsläpp av koldioxid är användning av fossila bränslen, men också 
skogsskövling har betydelse. 

Metan (CH4).  Halten av metan i atmosfären har fördubblats i modern tid.  
Människans tillskott är troligtvis ½-4 ggr så stort som den mängd metan som tillförs 
atmosfären genom naturliga processer.  Viktiga källor till metanutsläpp är läckage vid 
utvinning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), risodling och boskapsskötsel  - men 
utsläpp kommer också från dålig förbränning (biomassa vid låg temperatur), 
gödselhantering och avloppsbehandling. 

Lustgas (N2O). Viktigaste källan är jordbruk och lustgasen bildas genom naturliga 
processer i marken som påskyndas av konstgödsel.  Ett visst tillskott kommer också från 
bränning av biomassa (vid låg temperatur) och vissa industriella processer.  

CFC,  klorfluorkolföreningar (freoner).  CFC används som medium i kylprocesser 
och som lösningsmedel.  

Ozon (O3) är också en växthusgas och människan släpper visserligen inte ut ozon 
men däremot ämnen som påverkar ozonhalten.  Det är dock viktigt att skilja på stratosfäriskt 
ozon som minskar på grund av människans utsläpp och marknära (troposfäriskt) ozon som 
ökar. Minskningen av stratosfäriskt ozon ger därför ett negativt bidrag medan ökningen av 
marknära ozon ger ett positivt bidrag till växthuseffekten.  Här finns betydande osäkerheter 
men totalt är troligtvis bidraget från ozon positivt, dvs ger en ökad växthuseffekt.   
 Karakteristiskt för växthusgaserna är att de normalt har en uppehållstid i atmosfären 
som räknas i år eller i vissa fall århundraden.  Detta skiljer dem från de gaser som ger 
upphov till lokala eller regionala miljöproblem som t.ex. försurning och övergödning, vilka 
har uppehållstider i storleksordningen några dagar. 
 år 
N2O ~100 
CFC ~100 
CH4   ~10 
CO2        3 
  
 veckor 
SO2 <1 
NO, NO2 <½ 
NH3 ~1/4 
 
Uppehållstid är kvoten mellan den mängd som finns i atmosfären, och den mängd som 
omsätts, dvs försvinner från atmosfären.  När det gäller CO2 är det viktigt att förstå att 
uppehållstiden har inget att göra med hur länge effekten varar av dagens CO2-utsläpp.  
Detta beror på att uppehållstiden bestäms av det stora utbytet av CO2 mellan biosfären och 
atmosfären.  Den CO2 vi släpper ut idag kommer visserligen om man ser till de enskilda 
molekylerna ha försvunnit ur atmosfären om några år, men ökningen av CO2-
koncentrationen finns kvar mycket längre.  En jämförelse mellan människans utsläpp av 
CO2  och ökningen av mängden CO2 i atmosfären visar att ungefär hälften stannar kvar i 
atmosfären i nuläget.  Man räknar med att en tredjedel av den koldioxid vi släpper ut idag är 
kvar i atmosfären om hundra år.   
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Vattenånga är en mycket viktig (naturlig) växthusgas. Människan påverkar halten av 
vattenånga i atmosfären indirekt genom utsläpp av andra växthusgaser. Med ökad 
temperatur kommer nämligen halten av vattenånga att öka. Detta innebär en betydande 
förstärkning av den effekt som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser.  Ändringen 
av halten vattenånga kan också påverka molnbildningen, men hur denna påverkas är svårt 
att förutse vilket skapar osäkerhet i klimatmodeller.  
 
Jordens temperaturhistoria under den sista miljonen år kännetecknas av långa kalla perioder, 
istider, avbrutna av kortare varma perioder, F3.7.  De mekanismer som styr klimatet är 
ofullständigt kända men variationer i solinstrålningen är utan tvekan betydelsefulla.  Det 
finns t.ex. cykler i solinstrålningen som hänger samman med variationer i jordens bana runt 
solen och jordaxelns lutning, och dessa cykler verkar samvariera med jordens klimat.  
Jämfört med istiden har jordens medeltemperatur ökat med 3-4°C, sedan dess har det varit 
en variation på ungefär ½°C.  Medan klimatet under istiden var betydligt kallare på nordliga 
breddgrader var skillnaden inte lika stor i tropikerna.   
 1998 var det varmaste året på mycket länge. Fig. 3.8 visar ett försök att med olika 
metoder rekonstruera temperaturen på norra halvklotet. Endast för de senaste hundrafyrtio 
åren finns omfattande temperaturmätningar och det bör påpekas att äldre data, särskilt före 
1600-talet,  är ganska osäkra. Idag är flertalet forskare eniga om att utsläpp av växthusgaser 
har börjat påverka klimatet. Klimatfrågan är komplicerad och därför har det stor betydelse 
att bena ut vad man faktiskt kan enas om.  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) fyller en mycket viktig funktion här.  Inom ramen för IPCC har världens forskare 
kunnat enas om en rad indikationer på klimatförändringar, bland annat att 
temperaturökningen under 1900-talet är 0,6±0,2°C, att 1990-talet troligen (=66-90% 
sannolikhet) var det varmaste årtiondet på 1000 år och att 1998 troligen var det varmaste 
året.  
 
Förutom variationer i solinstrålning och utsläpp av växthusgaser så påverkas också klimatet 
av partiklar.  Partiklar reflekterar solljuset och har en kylande effekt, och detta visas tydligt 
av inverkan av vulkanutbrott på jordens medeltemperatur.  Här har också människans 
utsläpp av t.ex. svaveldioxid (SO2) betydelse.  Svaveldioxid bildar aerosoler (små 
partiklar), som reflekterar solljus och därför har en kylande inverkan som motverkar 
växthuseffekten.  Det kan vara så att svavelutsläpp har dolt en del av växthuseffekten och att 
den kommer att bli mera tydlig i takt med minskade svavelutsläpp. 
 
Effekterna av ökad koldioxidhalt eller ändringar i solinstrålning är svåra att bedöma vilket 
bland annat beror på att klimatet är komplicerat och att det finns många återkopplingar 
(eng. feedback mechanisms).  Dessa återkopplingar kan vara både positiva, dvs 
förstärkande, och negativa.  Tidigare nämndes exempelvis att ökad temperatur ger ökad halt 
av vattenånga vilket förstärker växthuseffekten. Samtidigt kan ökad avdunstning ge ökad 
molnbildning och moln reflekterar solljus vilket motverkar temperaturökningen.  Ett annat 
exempel är avsmältning av snö och is vilket minskar mark- eller vattenytors reflektion och 
därmed förstärker temperaturökningen. Det är också oklart hur klimatet påverkar halten av 
växthusgaser.  CO2 har t.ex. historiskt sett samvarierat med klimatet, F3.10. Man talar 
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också om risker för stora ändringar till följd av icke-linjära samband.  Med detta menas att 
en relativt liten ändring oväntat skulle kunna utlösa en mycket stor förändring.  Ett exempel 
på detta som skulle få mycket stora konsekvenser är om de stora havsströmmarna ändrar 
riktning.  Ett annat exempel är om en upptining av tundran skulle kunna frigöra stora 
mängder av växthusgasen metan. 
 
Det är alltså svårt att säkert förutsäga hur CO2-utsläppen kommer att påverka klimatet.  Det 
går emellertid ganska bra att förklara de variationer i temperatur som varit under de senaste 
100 åren om man tar hänsyn till både mänsklig påverkan, såsom växthusgaser och aerosoler, 
och naturlig påverkan såsom partiklar från vulkaner och variationer i solinstrålning,  F3.11.  
De tre figurerna visar en jämförelse mellan uppmätt temperatur och modeller som tar hänsyn 
till i) naturlig påverkan, ii) mänsklig påverkan och iii) både naturlig och mänsklig påverkan. 
Den översta, naturlig påverkan, kan förklara en del variationer, men inte ökningen.  Den 
mellersta, mänsklig påverkan, kan förklara den långsiktiga ökningen.  Bra 
överensstämmelse fås med modeller som tar hänsyn till både mänsklig och naturlig 
påverkan.  Det finns idag inte någon annan känd parameter, förutom växthusgaser, som 
skulle kunna förklara den temperaturökning som observerats de senaste 100 åren.1  En del 
av den ökade växthuseffekten döljs ännu av haven, vars stora värmekapacitet fördröjer 
uppvärmningen. 
 Koldioxidhalten i atmosfären har ökat med 30% sedan 1750. Man räknar med att 
CO2-halten i atmosfären kommer att fördubblas till år 2050 om utsläppen antas öka med 2% 
per år.  Med måttligt ökade utsläpp, dvs något större än idag, kommer CO2-halten att 
fördubblas år 2100. 
 Man tror att en fördubbling av koldioxidhalten kan ge en ökning av jordens 
medeltemperatur med 2,5°C, med ett osäkerhetsintervall på 1,5 till 4,5°C, F3.12.  Det låter 
kanske inte så mycket med en ökning på 2,5°C.  Det motsvarar skillnaden i 
medeltemperatur mellan Karlstad och Umeå, eller mellan Borås och Sundsvall.  
Temperaturökningen kommer också att fördelas ojämt.  Generellt kommer 
temperaturökningen att vara större på land, större långt norrut, större på vintern och större 
på natten.  För Sveriges del pekar detta mot en utveckling mot milda (och regniga) vintrar.  
 En medeltemperaturökning av ett par grader kan jämföras med den tidigare nämnda 
skillnaden mellan istid och idag på 3-4°C.  Jorden har idag en historiskt sett mycket hög 
medeltemperatur och vad som skulle hända om den ökar 1 eller 2°C ytterligare är svårt att 
förutse 
 
Vad kan då ett ändrat klimat få för konsekvenser, förutom exempelvis att det blir varmare, 
isar smälter, att extrema vädersituationer blir vanligare?  Hur påverkas biosfären?  Såsom 
diskuterats i den tidigare föreläsningen om biosfären, så är ekosystem med stor artrikedom 
också mycket känsliga för yttre förändringar i miljön.  Innebörden av instabilitet hos ett 
sådant system är att arter som är generalister tar över och konkurrerar ut arter med smala 
nischer, med minskad artrikedom som följd.  Ett ändrat klimat, speciellt i kombination med 
många andra miljöförändringar  -  exempelvis avverkning regnskogar, utsläpp av miljögifter 

                                                 
1 Ett samband som blivit mycket uppmärksammat är inverkan av kosmisk strålning.  Nyare forskning har utsträckt de 
korta tidsserier som detta baserades till sexton år (1½ solcykel) och dessa nya data pekar på att det inte finns något 
samband. (Kristjánsson et al., (2002) Cicero, nr 4, p. 16-17).  
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och andra ämnen som påverkar miljön  -  utgör ett mycket stort hot mot den biologiska 
mångfalden.   
 
Även jordbruksmarken kan påverkas.  Jordbruket har utvecklats under närmare 10 000 år 
och där jordbruksmarken ger stor avkastning bor det många människor.  Om jordbruket 
skulle påverkas negativt i folkrika länder som Indien och Kina skulle det få katastrofala 
följder för världen, i värsta fall med politisk instabilitet, och ett stopp för utvecklingen mot 
fred, demokrati och välstånd.  Om jordbruket samtidigt skulle förbättras, t.ex. i Sibirien, är 
det till ringa tröst, det är både praktiskt och politiskt omöjligt att flytta hundratals miljoner 
bönder. 
  
Sammanfattning:  Enkla fysikaliska principer talar för att jordens klimat påverkas av CO2-
utsläpp, vilket visades av en svensk forskare redan för drygt 100 år sedan (Arrhenius, se 
bildbilagans framsida).  Det är emellertid svårt att säkert fastställa hur mycket klimatet har 
påverkats av växthusgaser. Klimatmodeller är osäkra på grund av problem med 
återkopplingar och det är mycket svårt att bedöma lokala effekter på  klimatet.   
 Konsekvenserna kan bli mycket stora i en tätbefolkad värld om klimatzoner flyttas, 
och i värsta fall kan det inte uteslutas att radikala ändringar i klimatsystem skulle kunna 
uppkomma.   
  

Stratosfäriskt ozon 
Det omtalade ozonlagret är inget lager i bokstavlig mening.  De högsta koncentrationerna är 
endast 8-10 ppm, j4.3.  Det mesta ozonet, 90%, finns i stratosfären.  Ozon, O3, bildas 
genom att en syremolekyl slås sönder av energirik solstrålning, hν:   
   O2 + hν  →  2O 
   O + O2 →  O3  
Ozonet i sin tur sönderdelas också av solstrålning, varvid det åter bildar vanligt syre: 
   O3 + hν  →  O2 + O 
   O3 + O  →  2O2 
Ozon kan också omvandlas till vanligt syre genom reaktioner med olika molekyler, X:   
   X + O3  →  O2 + XO 
   XO + O  →  X + O2 
där X kan vara Cl (klor), NO (kväveoxid), Br (brom), OH eller H.  X förbrukas inte i dessa 
reaktioner, utan fungerar således som en katalysator.  En sådan atom eller molekyl kan alltså 
sönderdela många ozonmolekyler innan den försvinner genom någon annan reaktion.  De 
ämnen som bidrar till ozonnedbrytningen i stratosfären är: 
 kväveoxider, NO från högtflygande flygplan och N2O från jordbruk 
 klorerade ämnen, såsom CFC (klorfluorkolföreningar) som används som kylmedier 
och klorerade lösningsmedel som t.ex. koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan. 
 bromerade ämnen (metylbromid, haloner) 
 
1985 upptäcktes det s.k. ozonhålet över Antarktis, men även över andra delar av jorden har 
man kunnat se en viss minskning av ozonhalten, F3.14.   
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Upptäckten av ozonhålet har lett till åtgärder förhållandevis snabbt och produktionen av de 
mest skadliga klorfluorkolföreningarna har stoppats helt, Fig. 3.15.  Klorfluorkolföreningar, 
CFC, har ersatts med HCFC vilket innebär att föreningarna även innehåller väteatomer.  
Närvaron av dessa väteatomer gör att ämnena bryts ner snabbare, de hinner därför inte nå 
stratosfären och därför skadar de inte ozonskiktet.  Den korta livslängden i atmosfären gör 
också att de inte bidrar nämnvärt till växthuseffekten.   

Som följd av detta har halten klor i troposfären börjat minska något, F3.16, medan 
bromhalten fortfarande stiger. Även halten klor i stratosfären förväntas därför minska, men 
med några års fördröjning. Ozonhålet över Antarktis kommer sannolikt att vara kvar mycket 
länge, kanske till slutet av detta sekel.  
 
Varför behövs då ett ozonlager?  Det beror på att ozon absorberar ultraviolett, dvs. 
energirikt och farligt ljus.  Ökad instrålning av UV-ljus kan ge skadliga effekter på växter 
och djur, men också på människor, t.ex. ögonskador, hudcancer och andra hudsjukdomar.  
En minskning av ozonskiktets tjocklek med 1% har uppskattats ge någon miljon extra 
hudcancerfall årligen.    


