


For å ta vare på natur og miljø er det viktig med kunnskaper. Mer kunnskap om
miljøproblemer vil gi oss et bedre og tryggere grunnlag når vi skal fatte vedtak
i miljøspørsmål.

Faget fysikk er viktig for å forstå og beskrive en rekke globale miljøemner (slik
som radioaktivitet, drivhuseffekt, ozonlag og UV-stråling). Ved Fysisk institutt
på Universitetet i Oslo gir vi informasjon om disse emnene.
I årene 1992  til  1995  ble  den temporære miljøutstillingen «Deilig er den
himmel blå»  vist på  Norsk  Teknisk  Museum.  Utstillingen,  som var  et
samarbeid  mellom  NTM og Universitetet i Oslo, ga informasjon om ozonlag,
UV-stråling  og  drivhuseffekt.  I   april 1996  åpnet en ny og mer permanent
utstilling på museet: «Vår strålende verden».  Den omhandler ozon og UV-
stråling, drivhuseffekt og klima, radioaktivitet og helse, og nordlys.

Dette heftet  ble først laget til utstillingen i 1992. Det er nå oppdatert og utvidet
og inngår som et av tre temahefter knyttet til utstillingen  «Vår strålende verden».
Heftene er  relativt enkle,  og alle som har interesse for natur og miljø kan lese
dem.  De kan  brukes  på flere  trinn  i skolen,  av  politikere  og  miljø-
organisasjoner.
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Ozonmolekylet

I 1948 startet Søren H.H. Larsen med
ozonmålinger. Han var den aller første
som målte ozon i polarområdene. Da
en senere startet ozonmålinger i An-
tarktis, ble det tatt utgangspunkt i S. H.
H. Larsens målinger, og en ventet å
finne tilsvarende ozonverdier i Antark-
tis. Det vakte derfor stor oppmerk-
somhet da en fant at ozonlaget over
Antarktis var langt tynnere enn la-
get over polarområdene i nord.

Søren H.H. Larsen har målt ozon i mer
enn 45 år i Oslo og på Svalbard. I dette
heftet skal vi vise mange av hans  målere-
sultater.

Idag vet de fleste at ozon er en gass som
finnes i atmosfæren og som gir oss
beskyttelse mot den ultrafiolette (UV)
strålingen fra sola. Går vi bare  15 til 20
år tilbake i tiden, var det knapt noen -
utenom enkelte forskere - som  interes-
serte seg for ozonet høyt oppe i atmo-
sfæren. Disse forskerne  studerte meng-
den av ozon, hvordan den var fordelt
over jorda og hvordan den endret seg
fra dag til dag og med årstiden.

Idag er mange opptatt av ozonlaget,
fordi menneskenes utslipp av gasser
kan øke nedbrytingen av ozon - noe
som vil føre til at mer UV-stråling fra
sola når ned til oss. Merk at UV bare
utgjør ca 2 % av den totale energien i
solstrålingen. Økt UV-innstråling som
resultat av et tynnere ozonlag vil derfor
ikke føre til nevneverdig oppvarming
av jordoverflaten, og vil ikke ha noen
direkte virkning på klimaet. Det  vi bryr
oss om når det gjelder UV-stråling, er
først og fremst konsekvenser for men-
neskelig helse og for naturen.

Er vår aktivitet og livsstil en trussel mot
ozonlaget? I første del av dette heftet
skal vi se nærmere på  ozonlaget og den
rollen det spiller for livet på jorda.

Historikk
Så tidlig som i 1879 foreslo franskman-
nen A. Cornu at det måtte være en gass
i atmosfæren som absorberte UV-strå-
ling. Grunnen var at solspektret sluttet
så brått når en kom under bølgelengden
300 nm (se figur 1).

I 1912 studerte Fabry og Buisson hvor-
dan ozon absorberte  stråling. De sam-
menlignet resultatene med absorpsjon
av sollys i atmosfæren, og de konklu-
derte med at det måtte være ozon i
atmosfæren.

Innledning

Figur 1. Solspektret viser hvor intens solstrålingen er ved ulike bølgelengder.
Bølgelengden er gitt langs den horisontale aksen og intensiteten langs den
vertikale.  Synlig lys har bølgelengde mellom 400 og 750 nm.  Stråling  med
bølgelengde  mellom 100 nm og  400 nm kalles UV, mens  bølgelengder over
750 nm gir infrarød  stråling (varmestråling).

Solspektret uten-
for atmosfæren

Spektret fra et svart
legeme ved 5900 K

Solspektret ved
jordoverflaten

Det ble engelskmannen Gordon M.
B. Dobsons livsoppgave å studere
ozon i atmosfæren. Han konstruerte
det etterhvert så berømte Dobson-
instrumentet og startet regulære målin-
ger i slutten av 1920-årene.

Dobson besøkte Tromsø i 1934 og
hadde med seg et måleinstrument for
ozon. Slik gikk det til at Norge kom
usedvanlig tidlig med i ozonforsk-
ningen. Ved Nordlysobservatoriet i
Tromsø var det i første rekke Einar
Tønsberg og Kaare Langlo som var
opptatt av ozonmålinger. I 1940-årene
målte de ozon også i Syd-Norge (på
Dombås og på Blindern), og Kaare
Langlo tok en doktorgrad på disse
målingene i 1951.
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Ozonmolekylet består av tre oksygen-
atomer bundet sammen. Det  har kje-
misk formel O

3
. Ved normal tempera-

tur er ozon en gass. Den er usynlig, men
har en stikkende lukt og reagerer lett
med andre stoffer. Selv i små konsen-
trasjoner kan den skade planter.

Det meste av ozonet (mer enn 90 %)
befinner  seg  12  til 50 km over bakken
(i stratosfæren). De  største  konsentra-
sjonene finnes i høydeområdet fra 15
til 25 km. Høydefordelingen  er  vist  i
figur 2. Vi ser at helt nede ved bakken
er det også en del ozon.

Det er sikkert mange som lurer på
hvordan ozonfordelingen kan bli slik.
Svaret er at ozon dannes på ulike
måter. Det er én «ozonfabrikk» ved
bakken og en annen høyt oppe i atmo-
sfæren.

Hva er ozon ?

Figur 2. Høydefordelingen av ozon.
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Den viktigste «ozonfabrikken»
ligger ca. 40 km over bakken.
Der oppe har vi mennesker for-
holdsvis liten påvirkningsevne.
Vi er derimot viktige medspil-
lere ved ozonproduksjonen som
foregår ved bakken. Det er der-
for et paradoks at vi er glade for
ozonet som lages i høyden, mens
vi misliker ozonet ved bakken.

O
3

UV-stråling: Bølgelengde
og energi

Energien til strålingen kan bestemmes
når vi kjenner bølgelengden. Stråling
med kort bølgelengde har stor energi;
stråling med lang bølgelengde har liten
energi. UV-stråling har følgelig mer energi
enn synlig lys. Sammenhengen mellom
bølgelengde (λ) og energi (E) for et foton
(en «energipakke») av elektromagnetisk
stråling er:

Gjennom hele dette heftet snakker vi om
stråling. I figur 1 vises solspektret som
inneholder flere typer stråling; bl. a. UV-
stråling og synlig lys. Som vi senere skal
se, sender også jorda ut stråling  (varme-
stråling).

Felles for all stråling er at den transport-
erer energi. UV-stråling, lys og varme-
stråling er alle eksempler på elektro-
magnetisk stråling. Hva er det som
skiller de ulike typer stråling fra hveran-
dre? Jo, det er bølgelengde og energi.
Øyet er følsomt for stråling med bølge-
lengde fra ca. 400 til 750 nm (nanometer).

         1 nm  =  0,000001  mm

Hvis bølgelengden på lyset er ca. 400 nm,
er fargen fiolett.  Hvis den er omkring 700
nm, er fargen rød. Blander vi alle bølge-
lengder, får vi «hvitt» lys. Stråling med
bølgelengde  fra 100 nm til  400 nm kaller
vi UV. Av praktiske grunner deler vi dette
området inn i 4 undergrupper:

h er Plancks konstant,  6,63 . 10-34 Js, og
c er lyshastigheten (3 . 108 m/s).
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UVA     320  -  400 nm
UVB     280  -  320 nm
UVC     200  -  280 nm
Vakuum UV  100  -  200 nm

hc
 λ λ λ λ λE  =

Ozongass i høyden er alltid et gode,
den plukker opp stråling på vei til vår klode.
Ozongass ved bakken kan skade naturen,
og luften vi puster blir giftig og uren.
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Hvordan lages ozon ?
Oppskriften er:Ved all ozonproduksjon, både høyt

oppe i atmosfæren og nede ved bak-
ken, dannes ozon  fra  to  «råstoffer»:
oksygenatomer (O) og oksygen-
molekyler (O2).

Energirike solstråler splitter oksygen-
molekylet (O

2
) og danner O-atomer.

Det dannes ozon (O
3
).Oksygenatomene (O) reagerer med

O
2
.

Det er rikelig med oksygenmolekyler i
atmosfæren (21%), og ozonproduk-
sjonen begrenses av det andre «råstof-
fet» (oksygenatomer). Disse dannes
på én måte nede ved bakken og på en
annen  måte  høyt oppe i atmosfæren.

strålingen ha stor energi (kort bølge-
lengde). Vi  trenger UV-stråling med
bølgelengde  mindre  enn 242 nm for
å spalte oksygenmolekylet.

Det er  en  god del  energirik UV-stråling
(bølgelengde < 242 nm) som treffer
atmosfærens ytterkant. Den absorbe-
res på vei ned gjennom atmosfæren og
når aldri ned til bakken. Underveis
frigjør strålingen oksygenatomer til
ozonproduksjon. Produksjonen av
ozon er størst i ca. 40 km høyde.
Dannelsen av ozon i atmosfæren er
illustrert i figuren under.

Nede ved bakken kan oksygenatomer
dannes fra nitrogenoksider og sollys.
Nitrogenoksidene produseres i små
mengder i  forbrenningsmotorer (bl.a.
biler). Det betyr at ozon dannes i om-
råder der det er mye forurensning og
sollys, som for eksempel i storbyer
som Los Angeles.

Høyt oppe i atmosfæren dannes
oksygenatomer ved hjelp av UV-strå-
ling fra sola. UV-stråling som har til-
strekkelig stor energi, kan spalte
oksygenmolekylet slik at det dannes to
atomer. Oksygenatomene er fast bun-
det  til hverandre, og derfor må UV-

Siden solstråling er så viktig for ozon-
produksjonen,  kan vi  lett forstå  at det
dannes mest ozon over ekvator der
solintensiteten er størst.

Ozonmolekylene som dannes høyt  oppe
i atmosfæren, kan bli revet i stykker
igjen av solstrålingen (se s. 10). Vind-
systemer frakter molekylene lengre ned
i atmosfæren, der solstrålingen er min-
dre intens.  Det er også vindsystemene
som fører til den meget spesielle forde-
lingen av ozon rundt jorda og som er
årsaken til at ozonlaget varierer med
årstiden.

O  +  O2   =   O3

+ =

O          + O2                    = O3
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I høyden

Fordeling av ozon

Geografisk

I figur 2 ser du hvordan ozon normalt
er fordelt i høyden. Det er et maksi-
mum i høydeområdet 15 til 25 km.
Hvilket høydeområde som har de stør-
ste konsentrasjonene, varierer litt med
årstid og geografisk sted.

Den  beste  metoden for å bestemme
høydefordelingen av ozon, er ballon-
ger som bringer med seg en målesonde.
Ballongene fylles med helium, og son-
den måler ozon  (kjemisk)  idet ballon-
gen stiger opp. Resultatet sendes til-
bake til bakken via radio. Det ble sendt
opp en rekke slike ballonger fra Blin-
dern i 1960-årene. De siste årene er nye
ballongmålinger startet fra Gardermoen
og  fra  Bjørnøya.

Det er også mulig å måle høyde-
fordelingen ved hjelp av lidar, et in-
strument som ligner på radar. På And-
øya  i Nordland,  i tilknytning til rakett-
basen, er det  nå  innstallert en ozon-
lidar (målestasjonen har fått navnet
ALOMAR).

Kunnskap om  høydefordelingen er
viktig for å finne ut hvordan ozonned-
brytning foregår. Når det gjelder
ozonets  rolle  som beskyttelse mot
UV-stråling, er det imidlertid total-
mengden av ozon som er av  betyd-
ning, ikke hvor i atmosfæren den be-
finner seg.

Hvis ozonet er til for å beskytte livet på
jorda mot UV-stråling, burde ozonla-
get vært tykkest ved ekvator, der sola
er sterkest. Deretter burde det avta
gradvis mot polene. I virkeligheten
finner vi det motsatte.

Selv om det dannes mest ozon nær
ekvator, er  likevel ozonlaget tynt i
dette området. Tykkelsen er omkring
240 til  280 DU (enheten DU er definert

Hvordan måles ozon?
Ozon absorberer UV-stråling fra sola.
Det betyr at ozon tar opp energien i
UV-strålingen og bruker den til å bryte
kjemiske bindinger og til å produsere
varme. Det er altså ikke slik at ozon-
laget reflekterer (kaster tilbake) UV-
strålingen som et speil. Absorpsjon
innebærer at strålingen blir «spist opp»
av ozonmolekylene.

Figur 3.  Middelverdien  av ozon  gjennom året for Oslo og Hawaii i perioden
1980-1990. Ozonlaget er tynnere, og varierer mindre, over Hawaii enn over Oslo.

på s. 5) og varierer lite med årstidene
(se figur 3). Dette skyldes at ozonet blir
ført med vindsystemene og fordeles
over hele jorda. Tykkelsen av ozonla-
get øker med økende breddegrad.

På  den nordlige halvkule er ozonlaget
tykkest  ved  60o til  70o N  (Oslo ligger
på 60o N og Tromsø på ca. 70o N).  Det
viser seg  at ozonmengden også vari-
erer med  lengdegraden. Om vinteren
er det betydelig mer ozon over Sibir,
Alaska og Nord-Canada enn det det er
i Skandinavia. Vindsystemene fører
også til at ozonlaget ikke er like tykt
bestandig.

Vi kan bruke dette til å bestemme
tykkelsen på ozonlaget: Hvis det kom-
mer mye UV-stråling ned til bakken,
vet vi at det er lite ozon. For å kunne
måle nøyaktig er det viktig med gode
kunnskaper om hvordan ozon absor-
berer solstrålingen. Ved målingene bru-
kes to bølgelengder som absorberes av
ozon i ulik grad. Vi måler den relative

intensiteten til disse bølgelengdene når
de har passert ozonlaget, og på dette
grunnlag kan vi beregne ozonmeng-
den. Du finner mer om ozonmålinger i
boka «Ozonlag, UV-stråling og Helse»
(se bakre omslag).

De sikreste ozonmålingene baseres på
strålingen direkte fra sola. De nye
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Kartet viser ozonsituasjonen for områder på den nordlige halvkule en
tilfeldig valgt dag (2. april 1997). Det er opprinnelig laget i farger og
er da lettere å lese. Kartet er laget av WMO (World Meteorological
Organization) og er basert på både bakkemålinger og satellittmålinger
(over havområdene). De hvite feltene markerer områder der det ikke
eksisterer måledata.

Ozon er engass som blå-ser med vin-den!

Måleenhet for ozon
Det er nyttig å kjenne til måleenheten for ozon.
Den angir hvor mye ozon det er over oss, det
vil si hvor tykt ozonlaget er. Måleenheten for
ozon er dobsonenheter (forkortes DU). Enhe-
ten er oppkalt etter den store ozonforskeren G.M.B. Dobson (bildet).

En dobsonenhet defineres på følgende måte:

Hvis vi tok alt ozon i atmosfæren og presset det
sammen  til samme trykk som ved bakken, ville vi få
et lag på 2 til 5 mm. Et lag på 1 mm er 100
Dobsonenheter (100 DU).

måleinstrumentene styres automatisk,
slik at de følger med sola hele dagen og
kan måle så ofte en måtte ønske.

Når det er overskyet, kan en bestemme
ozonmengden ved å måle spredt lys
som kommer fra senit (rett ovenfra).
Det er større usikkerhet i disse målin-
gene, men  på  overskyede dager  kan
vi bare måle ozon på denne måten.

Satellittene som sirkler utenfor atmo-
sfæren, bruker alltid spredt lys for å
måle ozon. Solstrålingen  går ned i
ozonlaget og blir spredt tilbake til satel-
litten.  Den måler  m.a.o. lyset som
kommer rett nedenfra (fra nadir).

Satellittene  farer over hele jorda  og kan
måle på svært mange steder i løpet av
en  dag. Målingene er noe mer usikre
enn de direkte solmålingene fra bak-
ken. Det  er også vanskelig å rette på feil
som oppstår i instrumentene.

Det viktigste måleinstrumentet som
brukes i  satellittene heter TOMS (Total
Ozone Mapping Spectrometer). Det
første  av disse instrumentene  (ombord
i  satellitten Nimbus  7) målte fra
oktober 1978 til mai 1993.  I  1996  kom
det to nye TOMS-instrumenter i funk-
sjon.  De er ombord på satellittene
Earth Probe (den går i en høyde på 500

km) og Adeos (800 km).  Desverre er
Adeos allerede ute av drift.
For hver dag presenteres måleresultat-
ene i form av fargekart. Områder som
har like store ozonmengder tillegges en
bestemt farge. Dette gir raskt et grovt
bilde av ozonsituasjonen. Du kan finne
mer informasjon om dette på TOMS´
hjemmeside på Internett.

En god del detaljer forsvinner når vi
gjengir kartene i gråtoner. Kartet under
viser en typisk «vårsituasjon» for den
nordlige halvkule. Det er lite ozon på
lavere bredder,  mye ozon omkring 60
til 70oN. Det er også lite ozon i pol-
området.
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I Oslo måles ozonlaget flere ganger daglig, og vi bruker
gjerne middelverdien av disse målingene for å  antyde dagens
verdi. Middelverdien av målingene for en måned kalles
månedsverdien. I figur 5 ser vi månedsverdien for Oslo for
perioden 1978 til 1997. Figuren viser den årlige gang med de
høyeste verdiene i mars-april og de laveste i oktober-no-
vember. Vi ser at ozonmengden varierer fra et år til et annet.

Hvis vi trekker en rett linje gjennom målepunktene i en
periode, kan vi tolke dette som en trend for perioden.
Oslomålingene viser en nedgang  i  perioden 1978 til 1997
på ca. 4,5 % pr. tiår. Frem til 1990 var nedgangen ubetydelig;
det er de lave verdiene i 1990-årene som gjør utslaget.  Dette
med trend skal vi se nærmere på senere.

Mange er interessert i ozon-
lagets tykkelse. Vi skal vise
en del resultater fra målin-
gene som er gjort i Oslo.
Andre målestasjoner har til-
svarende data.

Søren H.H. Larsen (bildet)
har gjort de fleste

Ozon-
målinger

Middelverdier

Figur 5. Ozonmålinger (månedsmiddelverdier) i Oslo fra
1978 til juni 1997. Nedgangen er på ca. 4,5% pr. tiår.

For å måle ozon er det i dag omkring 100  Dobson-
instrumenter  i virksomhet  rundt om i verden. Vi har tre
slike  i Norge. Det ene er på Nordlysobservatoriet i Tromsø.
Det er et godt og pålitelig instrument som nå er utrustet  med
moderne elektronikk.  De optiske  delene er de samme som
i 1934 da instrumentet ble produsert.

I  1939  fikk vi  et nytt  instrument som først målte på
Dombås, siden på Blindern og idag i Ny Ålesund på
Svalbard. Det tredje Dobsoninstrumentet står i Oslo.

Rundt om i verden er det omkring 150 såkalte Brewer-
instrumenter. De er styrt av et dataprogram og kan måle
ozon så ofte en måtte ønske. Vi har et slikt instrument i Oslo
(fra 1990) og et i Tromsø (fra 1994). Et fransk instrument
(SAOZ) måler ozon ved hjelp av absorpsjon i den synlige
delen av solspektret. Det er et slikt instrument på Ny Ålesund
på Svalbard.

Alle ozonmålinger blir sendt  til  WMO  (World Meteorological
Organization). Med jevne mellomrom gis det ut en oversikt
over ozonmålingene fra forskjellige kanter av verden. I de
senere år har det også blitt gitt ut daglige «ozonkart»  (et
eksempel er vist på side 5).

Måling fra bakken

ozonmålingene  i  Oslo,  men i dag er det Finn Tønnessen
som er ansvarlig.

I figur 4  kan en se at ozonverdiene varierer betydelig fra én
dag til den neste. Målingene i figur 4 gjelder året 1995.  Da
var ozonlaget gjennomsnittlig noe tynnere enn i et såkalt
normalår. Et normalår for Oslo er definert som middelver-

Figur 4. De daglige ozonverdiene for Oslo varierer
betydelig. Her er vist målingene for 1995. Den heltrukne
kurven viser middelverdien for årene 1978 - 1990.

dien av målingenefra 1978 til 1990, vist ved den tykke
kurven i figur 4. I 1994 var ozonlaget omtrent som i et
normalår, mens det både i 1992 , 1993 og 1996 var tynnere
enn normalt. Det er særlig  i vinter- og vårperioden vi har hatt
lave verdier.
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Figur 7.  Ozon vinterverdier over Oslo fra 1979 til og med 1997.
Stiplet linje antyder trend for hele perioden (-6,2 % pr. tiår).

Vinter- og sommerverdier

Figur 6. Ozon sommerverdier over Oslo for perioden 1978 til og med 1997.
Stiplet linje antyder trend for denne perioden (den er - 2,5 % pr. tiår).

Det er vanlig å dele opp året i flere
perioder og angi middelverdien for hver
periode. Den mest urolige perioden er
om vinteren (desember, januar, fe-
bruar og mars). Middelverdien av
ozonmålingene i de fire vintermåne-
dene er gjerne kalt vinterverdien.
Middelvedien av målingene i mai, juni,
juli og august kalles sommerverdien.

I figur 6 og 7 vises resultatene for
målingene i Oslo.  Hva kan vi si om
disse resultatene?

A. Vinterverdiene varierer langt mer
enn sommerverdiene. Vintrene 1982,
1985, 1987, 1988 og 1989 hadde de
høyeste ozonverdiene. Disse årene var
ozonlaget ca. 15 %  tykkere enn vin-
trene 1992, 1993 og 1996.

B. De stiplede rette linjene i  figur  6 og
7 antyder  trenden  i  observasjonene.
Trendverdiene er gjengitt i tabellen til
høyere. Alle kurver viser at ozonlaget
er blitt tynnere fra 1978 og fram til idag.
Det er i 1990-årene at  nedgangen har
vært størst, og det er særlig vinter-
verdiene som viser en negativ trend.

Det er viktig å peke på at  start-  og
sluttpunktet betyr mye når en skal angi
trend for korte tids-perioder. For ek-
sempel viser resultatene  i figur 7 at
vinterverdiene  økte  i  9-årsperioden
fra  1983 til  1991  (+ 4,6 %),   men
avtok  kraftig  i  perioden  1985 til 1993
(- 14,4%).

Selv om en måleperiode på nesten 20
år, som vi har i Oslo, kan høres ganske
lang  ut, er dette  likevel  kort tid i
forhold til mange endringer som fore-
går i naturen med tidsskalaer på flere
tiår. Balansen i ozonlaget er bl.a. av-
hengig av temperaturen i atmosfæren,
av aktiviteten på sola osv, og disse
faktorene kan forandre seg over lange
tidsperioder. Derfor er det vanskelig å
vite om nedgangen i ozonlaget er for-
bigående eller varig,  om den i hoved-
sak skyldes naturlige prosesser eller
henger sammen med utslipp av ozon-
ødeleggende gasser.

La oss oppsummere trendverdiene
basert på resultatene i figurene  5, 6 og
7. De gjelder for Oslo (Syd-Norge).

Årstrend
1978  -  1996          -  4,5 %

Sommertrend
1978  -  1997         -  2,5 %

Vintertrend
1979  -  1997          - 6,2 %

Trend pr. tiår
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Glidende middelverdi

Trendanalyse er usikker for korte tids-
perioder. Hvis en plukker ut en «pas-
sende» tidsperiode, kan trenden  bli
slik en ønsker.

For å vurdere utviklingen av ozon-
lagets tykkelse, kan vi bruke glidende
årsmiddel.  Med  dette  menes middel-
verdien for 12 måneder (et helt år).
Det kan f.eks. være middelverdien fra
januar til neste januar eller fra mars til
mars. Poenget er at en  «glir frem» én
måned av gangen, slik at hvert punkt på
kurven representerer middelverdien for
de foregående 12 månedene. På denne
måten forsvinner årstidsvariasjonene i
kurven, og det blir lettere å se ned-
gangs- og  oppgangsperioder.

Glidende årsmiddel for  Oslomålingene
i  perioden  1978  til 1997 er vist i figur
8. To kraftige nedganger i disse 19
årene har kommet noen måneder etter
kraftige vulkanutbrudd: El Chichon i
Mexico i 1982 og Mt. Pinatubo på
Filippinene i juni 1991. Vi skal se
nærmere på sammenhengen mellom
vulkanutbrudd og ozonlaget på s. 13.

Figur 8. Glidende årsmiddel for målingene i Oslo i perioden 1978 til 1997.
Tidspunktet  for to kraftige vulkanutbrudd er antydet .

Vi har sett hvordan ozonlaget over
Oslo har variert de siste 19 årene. Det
er tusenvis av målinger som skal ana-
lyseres. Noen målinger er mer sikre
enn andre. De sikreste måleresultatene
oppnås når sola står høyt på himmelen
og måleinstrumentet er rettet direkte
mot sola. Det betyr at det er større
usikkerhet i vintermålinger enn i
sommermålinger.

De siste årene har det vært en uttynning
av ozonlaget over Norge. Er dette en
del av ozonlagets naturlige variasjoner,
eller foregår det en varig fortynning av
ozonlaget som resultat av menneske-
nes utslipp?

Dessverre var det få målestasjoner
som gjorde kontinuerlige ozonmålinger
før KFK-gassenes tid. Ikke bare er det
mangel på gamle måledata, men det er
gjerne store huller i måleseriene. Der-
for vet vi ikke med sikkerhet hvor store
og langvarige svingninger i ozonlaget
som kan ansees som naturlig.

Hvordan går det med ozon-
laget ?

I Norge ble det foretatt ozonmålinger
på Dombås i perioden 1940 - 1946.
Disse målingene er særlig spennende
fordi de viser ozonlaget  før utslippene
av menneskeskapte gasser som kan
tenkes å skade ozonlaget. De gamle
målingene er nå analysert på nytt, og
noen resultater er vist i figur 11 på side
14. Det er to interessante forhold som
Dombåsmålingene viser .

1. Ozonlaget er like tykt, eller litt tyk-
kere, idag enn for 50 år siden.

2. I perioden 1940 - 1946 var det en
kraftig ozon-nedgang (11,5 % pr. tiår).
I gamle målinger fra Tromsø og fra
Arosa i Sveits finner vi en tilsvarende
nedgang for den samme tidsperioden.

Arosa i Sveits har den lengste sammen-
hengende måleserien i verden. Over
Arosa har ozonlaget øket og avtatt i
perioder siden 1929, men nedgangen
de siste 20 årene er større og mer
vedvarende enn noen av de andre.
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Nedbrytning av ozonlaget
Vi har nå lært litt om hvordan ozon
lages og hvor mye ozon det er i atmo-
sfæren. Som vi har sett, lages ozon hele
tiden. Det betyr at det også må finnes
mekanismer som bryter ned ozon,-
ellers ville  ozonlaget bli stadig tykkere!
Ozon kan brytes ned både ved fysiske
prosesser (sollyset spalter ozon) og
ved kjemiske prosesser. Vi skal be-
skrive en del av disse prosessene.

1. Fysiske prosesser

At ozonnedbrytningen skjer fysisk, vil
si at den ikke involverer reaksjoner
mellom molekyler. Det er UV-stråling
som bryter bindingen mellom ozon-
molekylene. Det kan skrives på føl-
gende måte:

Oksygenatomet (O) kan selvsagt rea-
gere med oksygen (O

2
) og danne ozon

igjen. Det gir ingen nedbrytning. Men
oksygenatomet kan også reagere med
ozon etter følgende skjema:

Nettoresultatet av disse to prosessene
er at to ozonmolekyler er blitt til tre
oksygenmolekyler.

2. Kjemiske prosesser

Nedbrytningsprosessen kan skje ved
at reaktive kjemiske forbindelser, som
kalles frie radikaler, reagerer med
ozon. Den reaktive kjemiske forbin-
delsen (radikalet) kalles R. Radikalet
virker etter «splitt og hersk-metoden»
(se s. 10): Det splitter ozon og hersker
over nedbrytningen, mens det selv kom-
mer ut like helt og kan ta fatt på en ny
nedbrytningsrunde.

Når det gjelder ozonnedbrytning, kan
R  være  nitrogenoksider  (NO, NO

2
),

Crutzen fikk Nobelprisen i kjemi i 1995
for sitt arbeid med ozonnedbryting. Han
var særlig opptatt av nitrogenoksider.

vannradikaler (HO, HO
2
) eller et

halogenatom (Cl, Br).

I ozondebatten har særlig klor (Cl) stått
i  fokus etter at Molina og Rowland i
1974 hevdet at utslipp av de menn-
eskeskapte KFK-gassene ville føre til
økt klormengde i stratosfæren. Vanlig
klorgass (Cl

2
) består av to kloratomer

som er bundet sammen. Klor i denne
formen er ikke noe radikal, og det kan
heller ikke bryte ned ozon. Klor må
foreligge som atomer (Cl) - først da er
det reaktivt. Det har senere vist seg at
brom (Br) reagerer på tilsvarende måte
som klor.

De fleste radikaler som kan bryte ned
ozon i atmosfæren, ser ut til å øke i
mengde. Det er imidlertid vanskelig å få
informasjon om hvor radikalene kom-
mer fra og  hvordan de er fordelt i
atmosfæren.

Hvor er kildene for
klorutslippet, og hvor-
dan dannes de
reaktive klor-radikalene?

Det slippes ut betydelige mengder klor-
forbindelser til atmosfæren, bl.a fra
havet, vulkaner, forbrenningspro-
sesser og KFK-gasser.

Klormengden som slippes ut via KFK-
gassene er langt mindre (nesten 1000
ganger mindre) enn den mengden som
slippes ut fra havet og fra vulkaner.
Når det gjelder ozonnedbryting, er det
imidlertid ikke klormengden i seg selv
som er viktig, men den mengde klor

Klor

som når så høyt opp i atmosfæren at den
kan reagere med ozon. Klorforbindel-
sene må opp til en høyde på 15 til 25 km
(over værsonen) for at dette skal skje.

Klor fra havet når vanskelig opp i slike
store høyder. Mesteparten  kommer
ned igjen med nedbør. Klor fra vulka-
ner kan  komme  opp  i stratosfæren.
Det er i første rekke styrken på vulkan-
utbruddet som er avgjørende. Enkelte
vulkanutbrudd  sender  partikler og
gass opp til 20 kilometers høyde. Ved
andre utbrudd  vil gassen «sive ut» fra
toppen av vulkanen, og  alt utslipp
forblir i nedre del av atmosfæren. Vul-
kaner har trolig større indirekte betyd-
ning for ozonlaget ved at de slipper ut
svovel som kan danne aerosoler (små
partikler eller dråper) av svovelsyre og
således bidra til heterogen nedbryting
(se side 13).

Når det gjelder KFK-gassene, er de
kjent for å være meget stabile, og de
reagerer sjelden med andre stoffer.
Den gang en startet produksjon av
disse gassene, ble de betegnet som
meget miljøvennlige. De er ikke giftige,
og kan gå gjennom et menneske uten å
gi skader. Derfor anvendes de som
drivgass i spraymedisiner for astma-
pasienter. Tidligere ble KFKer brukt
som drivgass også i andre spraybokser,
men nå er dette forbudt i Norge.  Vi og
mange andre land  følger  dermed  opp
Montreal-avtalen, der vi forplikter
oss til å stoppe bruken av KFK og en del
andre gasser som kan bidra til ozon-
nedbrytning. Det er imidlertid fortsatt
en god del land som ikke finner det
mulig  å  følge opp disse forpliktelsene.

  Paul Crutzen

KLOR

O3  +   Sollys    =   O  +  O2

O  +  O3     =     2O2

O3 + R   =    RO + O2

RO + O    =    O2 + R

Nettoresultat:

O3 + O    =     O2+ O2
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Fysisk nedbryting av ozon

Kjemisk nedbrytning av ozon

M. MolinaS. Rowland

Nedbrytingen starter med at solstråling
river løs oksygenatomer (O) fra ozon-
molekyler (O

3
).

Skal de to O-atomene gå tilbake til
hvert sitt oksygenmolekyl (O

2
) og gjen-

danne O
3
, eller skal de slå seg sammen

til O
2
?

De slår seg sammen til O
2
. Ozon-

nedbrytning har skjedd: to O
3
 ble til tre

O
2
.

Mario Molina og Sherwood Rowland foreslo i 1974 at KFK-gassene
kunne bidra  til å bryte ned ozon i stratosfæren. Gassene fører  til en
økning av klorradikaler (Cl) som de mente kunne bidra til kjemisk
nedbrytning av ozon som vist i figurene under. Rowland og Molina  delte
Nobelprisen i kjemi for 1995, sammen med Paul Crutzen.

Det frie radikalet R («Ronny») er
ekspert på ozonnedbryting etter «splitt-
og-hersk» - metoden.

Radikalet er meget reaktivt. Det går løs
på ozonmolekylet (O

3
) og forsøker å

trekke til seg et oksygenatom.

«Ronny» har tatt fatt i oksygenatomet
og danner RO - mens et annet oksygen-
atom lurer i bakgrunnen.

RO-forbindelsen blir angrepet av  O-
atomet.

«Ronny» gir slipp på oksygenatomet
som han stjal fra ozonmolekylet.

Kampen er over. «Ronny» har ødelagt
et ozonmolekyl, og det er dannet to O

2
-

molekyler. «Ronny» er uskadd og kan
ta fatt på en ny nedbrytningsrunde.
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Frigjøring av klor- og brom-
radiakler i stratosfæren

De fleste klor- og bromforbindelser fra hus-
holdninger, fra havet osv. er løselige i vann,
og vil derfor falle ned med regn snart etter at
de er sluppet ut i atmosfæren. For at klor og
brom skal nå opp i stratosfæren, må de være
bundet i molekyler som ikke er vannløselige
og som er så lite reaktive at de lever lenge
(flere tiår) i atmosfæren uten å reagere med
andre molekyler. I løpet av en slik lang pe-
riode vil det være mulig for en del av moleky-
lene å nå opp til stratosfæren der ozonet be-
finner seg. Gjennom kjemiske reaksjoner og
reaksjoner med sollys kan klor og brom fri-
gjøres fra disse forbindelsene og deretter bi-
dra til ozonnedbrytning i stratosfæren.

Ozonmålingene i Antarktis startet i
1956 på den engelske stasjonen Halley
Bay. Senere har det kommet flere
stasjoner, og flere land er idag med i
ozonmålingene. USA  har flere måle-
stasjoner,  blant  annet på selve  Syd-
polen, som ligger 2800 meter over
havet (det er høyere enn Galdhøpig-
gen). Dette er neppe noe feriested, for
temperaturen svinger mellom 25 og 30
kuldegrader om sommeren og ned mot
70 kuldegrader om vinteren.

Siden sola er borte fra dette området
halvparten av året,  kan en vanskelig
bruke de vanlige måleinstrumentene
for ozon i vinterhalvåret. Ballonger
med kjemiske  ozonmålere  kan  deri-
mot sendes opp hele året. Når en sen-

«Ozonhullet» i Antarktis
der opp en  ballong,  får en informasjon
om  temperatur og om  høydefordel-
ingen av ozon. Dette gir verdifull infor-
masjon  om  nedbrytningsmekanismene
i atmosfæren.

På grunnlag av ozon- og temperatur-
målinger i «ozonhullet» i 1987 har vi
laget figurene 9 og 10 på neste side.
Figurene sier mye om hva som skal til
for å danne «ozonhullet». Vi har fått
alle måleresultater av amerikaneren
W. Komhyr.

Den øverste kurven på figur 9 viser
ozonverdien (skala til venstre). Som
vi ser,  startet  det  en  kraftig  ozonfor-
tynning  i begynnelsen av september
(våren i Antarktis). I oktober var ozon-

«Ozonhullet» er ikke like kraftig hvert
år, hverken når det gjelder varighet,
geografisk utbredelse eller minimums-
verdi. Ozonlaget har alltid vært tynt
over Antarktis, noe G. Dobson oppda-
get allerede gjennom de første målin-
gene på 1950-tallet. Dette skyldes tro-
lig den stabile polarvirvelen, et vind-
system som hindrer tilstrømning av
ozonrik  luft  fra tropiske strøk. Først

Ozongass blir dannet hver eneste dag,
i  jordatmosfæren, i solrike lag.
Men byggverket får ikke være i fred,
for gasser og solstråler bryter det ned.

Susan
Solomon

Radikalene kan frigjø-
res på flere måter:

1. Direkte av solen.

2. Indirekte  ved såkalt
heterogen kjemi.

Da en tidlig på 1970-
tallet begynte å frykte
effekten av KFK-gas-
sene, var det kun kjemiske reaksjoner
mellom gasser en hadde i tankene.
Etter oppdagelsen av ozonhullet i Ant-

arktis, forsto en at  dette  ikke
kunne forklare den kraftige
nedbrytingen som fant sted,
og en helt ny mekanisme ble
foreslått.  Det var i første

rekke Susan Solomon som introdu-
serte teorien om  heterogen ozon-
nedbrytning.  «Heterogen» betyr her

at reaksjonen involverer både stoffer i
gassform og i fast form. Idag tror vi at
den kan forklare både ozonhullet og de
kraftige, globale ozonnedgangene vi
har hatt i forbindelse med
vulkanutbruddene i 1982 og 1991 (se
figur 8). Vi skal se nærmere på dette,
men først behandle det som populært
kalles «ozonhullet».

laget omtrent halvparten så tykt som
resten av året. De lave verdiene holdt
seg til utgangen av november.

Den kraftige, midlertidige ozon-
fortynningen over Antarktis hvert
år har fått betegnelsen «ozonhullet».

Susan  Solomon
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Figur 9. Øverste kurve viser total ozonmengde på Sydpolen i 1987 (skala til
venstre). Det prikkede området viser den kraftige ozonfortynningen i den antark-
tiske våren («ozonhullet»). Nederste kurve viser middeltemperaturen i høyde-
intervallet 14 - 19 km (skala til høyre). Dager med temperatur under 80 kuldegra-
der er skravert.

Den nederste kurven på figur 9 viser
middeltemperaturen i høydeområdet
14 til 19 km. Vi ser at det var under 80
kuldegrader helt fra juni til ut i oktober.
Lave  temperaturer er helt nødvendige
for å danne de små ispartiklene som
inngår i den heterogene nedbrytingen
(se s. 13). Men det er først når sollyset
kommer tilbake i september at alle
forutsetningene er tilstede for en om-
fattende ozonfortynning.

Høydefordelingen

Litt av poenget med ballongmålingene
er at de forteller hvordan ozonet  for-
deler seg i høyden.  Vi har plukket ut tre
dager med ballongmålinger over Syd-
polen (de er markert i figur 9), og i figur
10 vises høydefordelingen av ozon for
disse dagene.

Kurvene viser klart hvor i atmosfæren
nedbrytningen  finner sted. Kurven for
5. juni viser den normale ozon-
fordelingen med maksimum omkring
15 til 20 km. Vi ser hvordan dette
området mister ozon i september. Når
ozonfortynningen er på sitt største, i

Figur 10. Høydefordelingen for ozon
på Sydpolen 5. juni, 17. september og
16. oktober 1987. Den 5. juni er for-
delingen normal. Nedbrytingen er be-
grenset til høydeområdet 15 til 22 km.

1. «Ozonhullet» over Antarktis er
en  kraftig fortynning av ozonlaget
som opptrer i vårmånedene (sep-
tember, oktober og november).

2. Totalmengden av ozon er under
halvparten av det en kunne forvente.

3. Nedbrytningen  er  begrenset til
høydeområdet 12 til 20 km.

4. Nedbrytningen skjer når temperatu-
ren er under 80 kuldegrader.

5. Nedbrytingen starter først når sol-
lyset slipper til.

6. «Hullet fylles» av ozonrik luft fra
ekvatorområdene når polarvirvelen
bryter sammen i slutten av november.

Mt. Erebus

når polarvirvelen bryter sammen i slut-
ten av november, vil det transporteres
ozon inn over Antarktis.

oktober, er nesten alt ozon i høyde-
området 16 til 22 km borte.

Tidspunktet for den store ozonre-
duksjonen er viktig. Som vi ser, starter
den omtrent når sola vender tilbake til
Antarktis etter vinteren. De to figurene
(9 og 10) gir tilsammen en mengde
sentral informasjon om «ozonhullet».
Vi kan summere opp på følgende måte:

H
ø
y
d
e
 i

 k
m

Ozon (partialtrykk)

Disse punktene er viktige elementer
som støtter hypotesen om heterogen
ozonnedbryting der klor (og brom)
spiller en avgjørende rolle.

Vi kan saktens spørre hvor klor og
brom i stratosfæren kommer fra.  KFK-
gasser og haloner (klor- og brom-
forbindelser som tidligere ble brukt i
brannslukningsapparater) er antakelig
viktige kilder. Det kan ellers nevnes at
en vulkan i Antarktis, Mt. Erebus,
sender ut betydelige mengder klor. Det
hevdes at den startet en aktiv periode
i 1972. Det er imidlertid tvilsomt  om
klor fra Mt. Erebus kan nå høyt nok i
atmosfæren til å påvirke ozonlaget.

Vi skal nå se litt nærmere på hvordan
man mener ozonnedbrytingen kan
foregå ved heterogen klorkjemi.
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Heterogen ozonnedbrytning

Når klor reagerer med ozon, dannes
ClO.  Denne forbindelsen kan reagere
videre; for eksempel kan det dannes
en dimèr (ClO)

2
, eller ClO kan reagere

med NO
2
 og danne ClONO

2
. En svært

viktig faktor i denne mekanismen er
de stratosfæriske skyene - PSCene.
En tror at det er flere typer PSCer  og
at en  blanding  av salpetersyre og vann
(tri-hydratet HNO

3
(3H

2
O)) er en vik-

tig bestanddel i skyene.

Kan vi få ozonhull over de nordlige
polarområder? For å danne  PSCer
må temperaturen være svært lav, ca.
80 kuldegrader. Polarvirvelen sørger
for slike temperaturer i Antarktis.
Temperaturer  på under -80 oC  fore-
kommer også på våre breddegrader,
men som regel bare noen få dager av
gangen. Derfor kan det dannes en

relativt langvarig
ozonfor-tynning
(2 - 3 måneder)
over Antarktis,
mens det stort

Kjemiske reaksjoner mellom gasser
strakk ikke til når en skulle forklare
ozonnedbrytingen i Antarktis. De
eksperimentelle observasjoner som er
oppsummert  på side 12 (innrammet)
ga støtet til følgende hypotese:

Det er først de siste 15 - 20 årene  at folk
er blitt interessert i ozonlaget og dets
utvikling. Det skyldes blant annet  Molina
og Rowlands hypotese fra tidlig på
1970-tallet  om at de menneskeskapte
KFK-gassene kan påvirke ozonlagets
balanse.  Mange nye målestasjoner for
ozon kom  til, og  fra 1978  fikk  en også
satellitter som gjorde det mulig å måle
over store områder i løpet av en dag.
Det er følgelig mange stasjoner som
har fulgt ozonutviklingen  de siste 15 -
20 årene. Det er for denne perioden vi
har data fra Oslo  (figur 5, 6, 7, 8).

Det er imidlertid noen få stasjoner som
kan vise til målinger for en lengre
tidsperiode.  W. Komhyr har gitt oss
resultater  for  en  rekke  amerikanske

målestasjoner som har data fra 1963 og
fremover. De er vist i tabellen under.
Resultatene viser at det var en beskje-
den ozonnedgang i perioden 1963 til
1992. Hvis nedgangen tolkes som en
jevn nedgang (dvs. at måleresultatene
tilpasses en rett linje), er den på 1 - 2 %
pr. tiår. Når vi  bruker ordet tolke, er
det fordi vi tviler på om dette er den

Vi har tidligere omtalt
noen gamle norske
målinger som ble ut-
ført på Dombås i pe-
rioden 1940 - 1946 av
Sigurd Einbu. De er
nå analysert på nytt av
Tove Svendby, og
resultatet er vist i  figur
11 på neste side.

Langtidsutvikling av ozonlaget

Vi har flere steder nevnt at vulkaner
kan spille en rolle for ozonnedbryt-
ningen. En hypotese går ut på at  kraf-
tige vulkanutbrudd kan sende store
mengder SO

2
 opp i stratosfæren.  Etter

noen uker omdannes det til svovelsyre,
H

2
SO

4
. En antar at små partikler av

svovelsyre kan virke på samme måte
som PSCer og gi ozonnedbrytning.

Etter utbruddet  på  Mt.  Pinatubo fant
en slike svovelsyrepartikler,  først  over
de  samme breddegrader som vulkanen
og senere ved  langt  høyere  breddegra-
der. Siden mengden av klor i stratosfæ-
ren er større enn før (bl.a. på grunn av
KFK-gasser og haloner), vil slike ut-
brudd kunne gi store, forbigående for-
tynninger.

Vulkaner

Når temperaturen er meget lav (under
80 kuldegrader), kan det dannes skyer
av ispartikler (vi kaller dem  PSC,
som står for Polar stratospheric
clouds). På eller i disse partiklene
skjer det reaksjoner som frigjør klor
og brom, som ved hjelp av sollys
omdannes til reaktive radikaler.

Dette kan beskrives ved kjemiske lig-
ninger. (g) betyr at forbindelsen er i
gassform og (s) betyr at den er i fast
form (solid). La oss se på reaksjons-
ligningene for klor. De forteller at klor
overføres fra en ganske inaktiv form til
de langt mer reaktive formene Cl

2
 og

HOCl. Ved hjelp av sollys omdannes

disse til reaktive klorradikaler (Cl).
Klorradikalet er en av de forbindelsene
vi har kalt R på side 9.

beste måten å fremstille resultatene på.
For enkelte stasjoner var det nemlig en
svak oppgang frem til 1970-årene,
mens det i perioden 1979 - 1992 var  en
betydelig negativ trend på 3 - 4 % pr.
tiår (bortsett fra Mauna Loa på Hawaii).
Den negative trenden har økt de siste
årene.

HCl(s) + ClONO2(g)  =  Cl2(g) + HNO3(s)

H2O(s) + ClONO2(g)  =  HNO3(s) + HOCl(g)

sett bare forekommer kortvarige for-
tynninger (noen dager) i nord. Kaare
Langlo fant for ca. 50 år siden  betyde-
lig ozonfortynning samtidig som det ble
observert perlemorskyer (disse skyene
ligger svært høyt og består av is). Dette
kan være et resultat av heterogen ned-
bryting av ozon.
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Vi har nå gitt en god del data om
ozonmålingene i Syd-Norge. De er
representative for Skandinavia. Målin-
gene fra Oslo viser at ozonlaget vari-
erer fra år til år. Middelverdien de siste
18 år har vært 334 DU. Det har vært en
negativ trend siden 1978.  Størrelsen på
trenden er svært avhengig av tidsperio-
den vi ser på. Derfor får vi en ny

Hva med fremtiden?

Utslipp av KFKer, haloner og andre
gasser har ført til mer klor og brom i
atmosfæren. Vi vet at klor kan bryte
ned ozon, både via vanlig gasskjemi og
ved  heterogen  nedbryting. Denne siste
mekanismen har vi liten kontroll over,
og det er vanskelig  å forutsi betydnin-
gen av den. Men noe kan vi si:

1. Forholdene ligger til rette for at det
dannes PSCer i Antarktis hvert år. Det
betyr at vi må forvente «ozonhull»
over Antarktis hvert år fremover, så
lenge klormengden er stor.

2. Vulkaner som sender ut svovel og
som er kraftige nok til at de utsendte
gassene kan  nå opp i stratosfæren, vil
få betydning. Det kan da dannes
svovelsyrepartikler, og  mye tyder på at
disse virker på samme måte som PSCer.
Vulkaneffekten vil vare så lenge det er
slike partikler i atmosfæren - sannsyn-
ligvis flere år. Denne nedbrytingen er
det vanskelig å forutsi. Men siden  klor-
mengden i atmosfæren nå er større  enn
tidligere, er det rimelig å anta at kraftige
vulkanutbrudd vil få større betydning  i
fremtiden.

Ozonhull over Norge? Det  forekommer kortvarige ozonfortynninger
også over våre områder. Kaare Langlo fant slike «minihull»  når det
samtidig ble observert perlemorskyer (de består av iskrystaller).

Figur 11. Ozonlagets årstidsvariasjon i Syd-Norge. Kurven fra Dombås (hel-
trukket) viser middelverdien av målingene for perioden 1940 - 1946. De to
kurvene for Oslo viser middelverdien av målingene for perioden 1980 - 1990
(prikket) og perioden 1990 - 1997 (streket).

Figur 11 inspirerer til en del interes-
sante tanker angående spørsmål som
har vært fremme i ozondebatten. For
det første ser vi at ozonlaget har vært
tynnere  i 1990-årene enn  på 80-tal-
let, særlig om vinteren. For det andre
har det ikke vært noen dramatisk end-
ring i ozonlaget de siste 50 årene. I
forhold til perioden 1940 - 1946 har
ozonlaget i 90-årene vært tynnere om
vinteren og tykkere om sommeren.

I perioden 1940 til 1946 var det en
betydelig negativ trend på ca. 11,5 %
pr. tiår. Dombåsmålingene er særlig in-
teressante fordi de ble gjort før utslip-
pene av KFK-gasser startet for alvor.
Nedgangen i denne 6-årsperioden må
derfor representere en naturlig sving-
ning i ozonlaget.

Spekulasjoner om ozonlags-
utviklingen

Oslo
Oslo

Dombås

trendverdi  hver gang  nye  målinger tas
med i beregningen. Medregnet alle data
i perioden 1978 til 1997 er nedgangen
på 4,5 % pr. tiår.
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Ozon og UV-stråling

Figur 12. Solspektret opp til 600 nm ved bakken på to ulike tider på dagen. Bølge-
lengden er satt av langs den horisontale aksen og intensiteten langs den vertikale.
Når sola står lavt, blir solstrålenes vei gjennom atmosfæren lengre, slik at mer
stråling blir absorbert, og solintensiteten ved bakken blir svakere (se nedenfor).

De fleste er opptatt av ozonlaget, fordi
det absorberer en del av UV-strålingen
fra sola. Uten ozonlag ville  UV-strålin-
gen bli  30 - 40  ganger sterkere, og det
ville utvilsomt få betydelige konse-
kvenser for livet på jorda.

Men er det ikke enklere å måle UV-
stråling direkte, istedet for å gå veien
om ozonmålinger? Det er gjort en del
målinger av UV, men  utstyret er dyrt,
og målingene byr på mange tekniske
problemer. I en  rekke land, deriblant
Norge, er det nå et nett av målesta-
sjoner som kan gi informasjon om UV-
strålingen. Poenget er å kartlegge UV-
nivået og følge med på hvordan det
eventuelt endrer seg.

I debatten om ozonlaget må vi vurdere
hvilke konsekvenser en  fortynning vil
få for livet i havet, for avlinger på
landjorda, for øyeskader på folk og fe
og for forekomsten av hudkreft. Det
meste av forskningen omkring biolo-
giske effekter av UV -stråling har vi fått
i laboratorieforsøk med kunstige UV-
lamper. Det  er ikke godt å vite om disse
resultatene er gyldige i verden utenfor
laboratoriet.

Vi kan stille følgende spørsmål:

1.  Hvor mye vil UV-strålingen øke hvis
ozonmengden reduseres med et visst
antall prosent?

2. Hvilke konsekvenser vil denne UV-
økningen få  for livet på jorda ?

Vi skal i det følgende se litt nærmere på
dette, men la oss først sei litt mer om
UV-stråling og forklare hva vi mener
med begrepet  UV-dose.

UV-stråling
Av praktiske grunner er det vanlig å
dele inn UV-spektret i underområder
avhengig av bølgelengden (se tabell
side 2). Kunstige UV-lamper (for ek-
sempel en  gammel  «høyfjellssol»)  har
gjerne noe stråling i det kortbølgede

UVC-området. I moderne solarier er
det stort sett bare langbølget UVA.

Stråling fra sola inneholder alle typer
UV når den treffer atmosfærens ytter-
kant. Når strålingen passerer atmosfæ-
ren, blir den absorbert i større eller
mindre grad av gassene som er der.  UV
med kort bølgelengde absorberes i be-
tydelig grad, og  ozon er viktig  i  denne
sammenheng. Når strålingen kommer
ned til bakken, er all stråling med
bølgelengde under ca. 295 nm borte.

Om vinteren  er det sjelden noe stråling
med bølgelengde under 305 nm. Inten-
siteten av solstrålingen øker raskt fra
300 nm til 320 nm.

I figur 12 vises solspektret i Oslo (opp
til 600 nm) for to ulike tider på dagen.
Når sola står lavt, får strålingen lengre
vei gjennom atmosfæren, og det «ef-
fektive» ozonlaget blir tykkere. På
våre breddegrader er det effektive ozon-
laget vesentlig tykkere om vinteren enn
om sommeren.

Solstrålenes vei gjennom at-
mosfæren er større desto la-
vere sola står.
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For eksempel er det svært vanskelig å
bli brun når en sitter og soler seg bak en
glassrute. Årsaken er grei: Glasset ab-
sorberer den type stråling (de bølge-
lengdene) som mest effektivt gjør hu-
den brun.

Figur 13.  Et virkningsspektrum viser hvor effektiv strålingen er ved
ulike bølgelengder. Her ser du to helt forskjellige spektre. CIE-spektret
er et teoretisk spektrum som ligner spektret for solbrenthet og en rekke
andre observerte virkningsspektre. Det blir gjerne brukt i bergninger
av UV-dose. Setlow-spektret er et observert spektrum, og gjelder
dannelse av «melanomer» hos fisk.

Richard B. Setlow med sine
fisker

Enhver biologisk effekt har sitt eget
virkningsspektrum: Solbrenthet, brun-
ing av huden, veksthemming i plante-
spirer osv.  Kunnskap om dette spek-
tret er viktig når vi  bruker solkrem og
diskuterer betydningen av UV-stråling
og et eventuelt tynnere ozonlag.

I figur 13 vises to eksempler på
virkningsspektre som kan ha betyd-
ning for våre solvaner. Ifølge CIE-
spektret, som er basert på forsøk med
en rekke UV-effekter på ulike organis-
mer, er UV-stråling med bølgelengde
295- 320 nm (UVB)  langt  mer effektiv
til å gi biologiske virkninger enn  stråling
med bølgelengde 320 - 400 nm (UVA).

Fisken Xiphophorus med «føflekker»  på hale-
partiet. Det var slike fisker Setlow bestrålte
med UV. Ved å variere bølgelengden fant han
virkningsspektret i figur 13.

Biologisk virkning

Når UV-stråling treffer et biologisk
system, kan det føre til effekter - noen
positive og noen negative.  For men-
neskene er det positivt med D-vitamin-
dannelse og negativt med solbrenthet
og hudkreft.

Det er viktig å være klar over at de ulike
delene av solspektret ikke er like effek-
tive når det gjelder å gi en biologisk
effekt.

Husk:
Den biologiske effekt er

avhengig av bølgelengden.

Når vi angir effekten som
funksjon av bølgelengden, får
vi et virkningsspektrum.

UV med bølgelengde 300 nm er
nesten 1000 ganger mer effek-
tiv enn UV med bølgelengde
330 nm til å gi biologiske effek-
ter.

En skulle kanskje tro at UVA-
stråling er uten betydning. Men
selv om effekten av hvert enkelt

foton  med  UVA-stråling  er  liten, er
det til gjengjeld mange av dem i sol-
spektret (se figur 12), og som vi vet:
«Mange bekker små  gjør en stor å».

Vi vet at CIE-spektret stemmer bra for
en rekke effekter av UV, men når det
gjelder dannelsen av hudkreftformen
ondartet føflekksvulst hos mennes-
ker («malignt melanom»), er vi ikke
sikre. For å finne ut mer om dette
gjorde amerikaneren Richard  Setlow
noen  forsøk med fisk der det ble
dannet «melanomer» (mørke flekker)
ved UV-stråling.  Resultatene viste at
virkningsspektret for dette (se figur 13)
var forskjellig fra CIE-spektret: UVA
er langt mer effektiv til å danne
«melanomer» enn det en ventet ut fra
CIE-spekteret. Vi vet ikke om dette
også  gjelder føflekksvulst hos men-
nesker, men vi bør merke oss  resulta-
tene.
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Den biologiske virkningen av UV er,
som vi har sett, avhengig av bølge-
lengden på strålingen. Men virkningen
er selvsagt også avhengig av hvor lenge
vi eksponeres for strålingen (hvor lenge
vi ligger i sola), og hvor intens strålin-
gen er (hvor høyt sola står på himme-
len, og hvor langt vi er fra ekvator). For
å samle alle disse faktorene har man
definert begrepet effektiv UV-dose.
Det er viktig både med hensyn til
solvaner og i debatten om betydningen
av et tynnere ozonlag.

Den definisjonen som er gitt i boksen
ovenfor trenger litt forklaring. Vi skal
først gjøre det på en faglig korrekt
måte, deretter på en enklere måte. Hvis
du ikke er vant til fysikk, kan du  hoppe
direkte til den enkle måten.

Vi definerer dosehastighet på følgende
måte:

Effektiv UV-dose og effektivitets-spektrum

Her er I(λ) intensiteten av solstrålingen
som funksjon av bølgelengden (spek-
tret i figur 1 eller figur12). V(λ) er
virkningsspektret. Vi kan bruke ulike
virkningsspektre avhengig av hvilken
effekt vi vil studere. I praksis summe-

Tiden kan være alt fra noen minutter
til flere år. Vi kan selvsagt også be-
regne dosen for et par uker på en ba-
destrand ved Middelhavet. I senere ka-
pitler skal vi stort sett vurdere årsdoser.

UV-dose på en enkel
måte

Verdien på sedlene og myntene kan
sammenlignes med de ulike områdene
av virkningsspektret - noen sedler (1000
kr seddelen) kan en kjøpe mye for,
mens andre har liten kjøpekraft  (50-
øringen).

Vi  kan  sammenligne  en  effektiv dose
med penger i en pengesekk.  Alle  vet
hvordan en teller penger.   I sekken  er
det  både sedler og mynter. Det er det
totale beløp i sekken som viser hvor
effektiv den er (hvor mye du kan
kjøpe). Det totale «beløp av UV-strå-
ling»  kaller  vi  «effektiv  dose».

En «soldose»
kan sammen-
lignes med en
sekk med pen-
ger!

Effektivitets-spektret viser hvor mye ulike bølgelengder bidrar til den biologiske
virkningen av UV-stråling. Det tar hensyn til hvor mye stråling som kommer fra sola
ved ulike bølgelengder (solspektret), og hvor stor effekt hver enkelt bølgelengde har
(virkningsspektret). Du kan se to effektivitets-spektre i figur 15 på s. 19.

Den samlede virkningen av alle bølgelengdene gir dosehastigheten - dvs hvor stor UV-
dose du får pr sekund du oppholder deg i sola. Dersom du også tar hensyn til hvor lenge
du soler deg, får du et uttrykk for effektiv UV-dose.
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rer (integrerer) vi effektivitetsspektret
fra 290 til 400 nm når det gjelder UV-
stråling fra sola.

Solspektret er avhengig av en rekke
faktorer: ozonlagets tykkelse, skydek-
ket og ikke minst solhøyden. Det inne-
bærer at solspektret er avhengig av tid
på dagen, tid på året og sted (bredde-
grad).

Vi kan ta hensyn til dette ved å skrive
solintensiteten som funksjon av bøl-
gelengde og tid, I(λ,t). Det betyr at
solspektret varierer med tid og sted.
Den effektive UV-dose for en tids-
periode, t, er definert som:

Virkningsspektret vil da være
konstant, mens I(λ,t) varierer
hele året igjennom.

Effektivitets-spektret   =   Virkningsspektret      Solspektret.

.       Effektiv UV-dose  =  Det samlede effektivitets-spektret  tid

     E(λλλλλ)   =   V(λλλλλ)     I(λλλλλ).
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Ozonlag og skyer virker som «solbriller»
mot UV-strålingen

Når det gjelder  UV-strålingen fra sola,
vet vi at noen bølgelengder har stor
effekt (UVB), mens andre (gjerne UVA)
har mindre effekt.

Antall sedler og mynter tilsvarer sol-
spektret. Det er mye stråling i UVA-
området, som har relativt liten effekt.
Det kan sammenlignes med mange 50-
ører som enkeltvis har liten kjøpekraft.
Har vi tilstrekkelig mange 50-ører kan
vi kjøpe like mye som med en 1000-
lapp. Få 1000-kr sedler (som har stor
kjøpekraft) kan sammenlignes med lite
UVB-stråling (som har stor biologisk
effekt).

Til slutt teller vi opp pengene i sekken.
Det er det samme som å ta produktet
av I(λ) og V(λ) og summere opp over
alle bølgelengder.

Den totale  pengesum tilsvarer den
effektive dose.

Det er den totale pengesum som sier
hva du  kan  kjøpe. Tilsvarende  vil  den
effektive dosen fortelle hvor sterk bio-
logisk effekt UV-strålingen har.

Når  vi  kjenner  solspektret og
virkningsspektret, kan vi beregne den
effektive  dosehastigheten. Vi får en
øyeblikksverdi. Skal vi finne UV-do-
sen for en hel dag, må vi summere opp
dosebidragene for hele dagen.
Virkningsspektret er det samme hele
dagen, men solspektret endrer seg et-
terhvert som sola stiger,  passerer mid-
dagshøyden og går ned igjen om kvel-
den.

Det som bestemmer solspektret på et
sted  er  geografisk posisjon, årstid,
tid på dagen, skydekke og ozon-
mengde. Vi skal komme tilbake til
betydningen av skydekke, men vi vet
alle at det er svært viktig for UV-dosen
- egentlig langt viktigere enn ozon-
mengden.

Figur 14. Absorpsjonsspektret til ozon i bølgelengdeområdet 180 - 720 nm.
Sterkest er absorpsjonen i UVC-området, og all UVC-stråling fra sola blir
absorbert før den når ned til bakken. Legg merke til at UVA-strålingen nesten
ikke blir berørt av ozonlaget, mens det er litt absorpsjon av synlig lys.

Når solstrålingen treffer ozonlaget, blir
noe absorbert. Det betyr at ozon-
molekylene tar opp noe av energien
i strålingen og gjør den om til varme
eller bruker den i kjemiske reaksjoner.

Vi sier populært at ozonlaget virker
som en «solbrille».

Når ozonverdiene er lave, vil strålingen
øke i intensitet. Variasjonene er ikke
like store for alle bølgelengder, og for-
skjellene er bestemt av ozonlagets
absorpsjonsegenskaper.

I figur 14 har vi vist absorpsjons-
spektret til ozon. Ozon absorberer
sterkest  i UVC- og UVB-området,
men absorberer lite i et område fra 350
nm til ca. 440 nm (det meste av UVA-

strålingen). Det betyr at denne delen av
solspektret er lite avhengig av om det er
tykt eller tynt ozonlag. Dette vil igjen
medføre at alle biologiske prosesser
som  er  avhengig  av UVA-stråling
er relativt  upåvirket av ozonlagets
tykkelse.

Vi ser også at ozon absorberer litt av
strålingen i området 500 - 600 nm (syn-
lig lys). Lys i dette området er viktig for
plantenes fotosyntese. Mindre ozon
betyr derfor mer fotosyntetisk lys.
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UVB UVA
Solspektret ved  bakken  (det vi  kalte
I(λ) ) kan måles eller beregnes teore-
tisk. Hvis vi bestemmer oss for et
virkningsspektrum V(λ), er det enkelt
å finne  den effektive UV-dosen v.hj.a
en datamaskin.  Virkningsspektret  som
først og fremst brukes i våre dose-
beregninger, er  vist i figur 13. Det
kalles CIE-spektret og er foreslått av
«Commission Internationale de
l'Eclaire».

Det er viktig at vi bruker det korrekte
virkningsspektrum når vi skal gi råd om
soling  eller  vurdere  betydningen av et
tynnere ozonlag. Skal vi gi råd om
solbrenthet, må vi bruke virknings-
spektret for solbrenthet (det vil si CIE-
spektret). Det gjelder også for dannelse
av pigment (det å bli brun), og det
gjelder trolig for dannelse av D-vitamin
og for den mer uskyldige formen for
hudkreft (ikke-melanom hudkreft).

Skal vi derimot si  noe om soling og
ondartet føflekksvulst (malignt
melanom), må vi ha kjennskap til
virkningsspektret for melanom-dan-
nelse.  Da er det at Setlows arbeider er
så viktige. Det er sannsynlig at vi må
bruke det virkningsspektret som er
funnet for melanomdannelse  hos  fisk
(se figur 13).

Figur 15. Her er vist  to effektivitets-spektre. Det er produktet av solspektret
(som varierer med tid og sted) og et virkningsspektrum. CIE-spektret brukes
gjerne i doseberegninger, og  gjelder  for  solbrenthet,  bruning  og ikke-
melanom hudkreft. Setlow-spektret gjelder melanomdannelse  hos fisk. Legg
merke til at hovedtyngden av effekten skyldes UVB-stråling når en bruker CIE-
spektret, og  UVA-stråling når en bruker Setlowspektret.

Konsekvensene av å bruke forskjellige
virkningsspektre er illustrert av effek-
tivitets-spektret i figur 15. Når vi bru-
ker CIE-spektret i beregningen, er det
bølgelengdeområdet fra 305 nm til 330
nm som gir det største bidraget til UV-
dosen. Siden CIE-spektret ligner spek-
tret for solbrenthet, betyr det at hvis du
vil unngå å bli brent må du beskytte deg
mot UVB.  Hvis du vil beskytte deg mot
dannelse av melanomer, må du tenke
på Setlows virkningsspektrum. Da ser
du av figur 15 at bølgelengdeområdet
fra 320 til 390 nm er det viktigste og at
det er dette bølgelengdeområdet (UVA)
du bør beskytte deg mot.

Hvis du vil sikre deg mot både solbrenthet og risiko for melanom (hudkreft),
ser du av figur 15 at du må beskytte deg både mot UVA og UVB. Den solfaktoren
som står oppgitt på solkremflasken gjelder i første rekke for UVB. Hvis
solkremen også beskytter mot UVA, og det gjør nå de fleste, er imidlertid
beskyttelsesfaktoren langt mindre enn den som er oppgitt for UVB.

Beregning av UV-
doser
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Fortynning av ozonlaget

Figur 16.   Årlig effektiv UV-dose som funksjon av breddegrad på den nordlige
halvkule. Dosene gjelder ved havoverflaten og er gitt i relative verdier der dosen
for Oslo  er satt lik 100.  En del kjente steder er antydet. De to kurvene gjelder
doseberegninger der h.h.v. CIE- og Setlow-spektret er benyttet.

En reduksjon av ozonlaget om vinteren
betyr lite eller ingenting uansett hvilket
virkningsspektrum vi bruker. Det er i
de fire sommermånedene (mai t.o.m.
august) at vi får omkring 80 % av
årsdosen. I våre beregninger legger vi
inn den samme ozonreduksjon for hele
året.  Resultatet  av dette er vist i fig. 17.

Vi ser at når ozonfortynningen er liten
(det vil si noen få prosent på årsbasis),
vil UV-nivået  øke  lineært. Det betyr
at 1% ozonfortynning gir ca. 1% øk-
ning i UV-nivå. Dette holder for   ozon-
fortynninger opp til ca. 10 %. Ved
større fortynninger øker dosen kraftig-
ere, som vist i figur 17.

Den UV-dosen du får i løpet av en
bestemt  tid  - for eksempel  en  som-
merferie  - kan regnes ut ved å sum-
mere dagsdosene for hele perioden. I
de  beregninger som presenteres  i dette
heftet,  har  vi   holdt oss til  UV-dosen
for et helt år. Når vi beregner denne,
deles året inn i timer (det er 8760 timer
i et år). Solspektret regnes konstant
innen  hver time, men varierer fra time
til time gjennom dagen. Det varierer
også  med  tid på året og med sted
(breddegrad).

Ozonlaget vil innvirke på solspektret. I
de beregninger som  presenteres, blir
det   brukt  «normale» månedsmiddel-
verdier for ozon.

I figur 16 vises hvordan den effektive
årsdosen varierer med breddegraden.
Dosen er gitt relativt til 60o  N (Oslo),
som er satt lik 100. Figuren  viser  en del
interessante ting. Med CIE-spektret
som grunnlag øker årsdosen med en
faktor 4,3 når en går fra Oslo til ekva-
tor. Det betyr at UV-dosen øker i
middel med ca. 7 % for hver bredde-
grad en reiser sydover (1 breddegrad er
111 km). Når vi sier «i middel», er det
fordi kurven i figur 16 ikke er en rett
linje: Endringen pr. breddegrad  innen
Norge er  noe  mindre enn lengre syd.
Mellom Oslo og Tromsø varierer det
effektive UV-nivået  med  4 -  5 %  pr
breddegrad.  Det  betyr f.eks. at UV-
nivået på årsbasis er ca.  5 % høyere i
Oslo enn omkring Hamar og Gjøvik.

Brukes Setlow-spektret i de samme
beregningene, er breddegrads-
variasjonen  bare  halvparten  så stor,
og årsdosen ved ekvator er omkring
dobbelt så stor som i Oslo.

UV-doser

I miljødebatten er mange opptatt av at
ozonlaget er truet, fordi et tynnere
ozonlag vil bety mer UV-stråling.
Det er viktig at vi kan være litt mer
presise og fortelle hvor mye UV-strå-
lingen vil øke hvis ozonlaget blir redu-
sert med for eksempel 10 % på årsba-
sis.

En økning av UV-dosen på grunn av et
tynnere  ozonlag kan sammenlignes
med å flytte sydover.  Vi ser i  figur 16
at UV-nivået øker når vi beveger oss
sydover.  Hvor langt sydover må vi
flytte for at økningen i effektivt UV-
nivå  skal tilsvare  en  ozonlagsfor-
tynning på for eksempel 5 eller 10
prosent ?
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I all diskusjon om UV-strålingens bio-
logiske virkninger er det helt avgjø-
rende at vi kjenner virkningsspektret
for de effektene vi snakker om. Vi
kjenner idag ikke tilstrekkelig til
virkningsspektrene for dannelse av D-
vitamin, for øyeskader, for vekst-
hemming til alger og plankton, osv. Det
betyr at  utsagn om betydningen  av et
svekket ozonlag er  beheftet med stor
usikkerhet. Det ser vi tydelig i figur 17.

Figur 17. Årlig effektiv UV-dose ved 60 grader nord som funksjon av
ozonfortynning.  Skalaen  er  logaritmisk. Det skraverte  området er forstørret,
og dosene er gitt på en lineær skala.  Brukes CIE-spektret,  vil  100 % fortynning
øke  dosen 30 - 40  ganger. En fortynning på ca. 45 %  vil fordoble dosen.  Det
betyr at Oslo får samme UV-nivå som de idag har ved Middelhavet. Brukes
virkningsspektret til Setlow, blir effekten av et tynnere ozonlag  ubetydelig.
Dette henger sammen med at i Setlow-spektret gir UVA det største bidraget til
dosen, og UVA påvirkes relativt lite av ozonmengden.

Vi har flere ganger nevnt at skydekket
har stor betydning for hvor mye UV-
stråling som kommer ned til bakken.
Dette er selvfølgelig noe vi alle vet, men
det er vanskelig å angi  det kvantitativt.
Ved flere målestasjoner i Norge måles
intensiteten av lyset fra sola, og disse
målingene gir  grunnlag  for å bestemme
skydekket (lyset blir svakere når skyer
passerer foran sola). Sammen med
ozonmålinger har vi brukt disse målin-
gene til å beregne UV-nivået for Syd-
Norge i 1991. Resultatet er vist i  figur
18 på neste side.

Som vi ser kan skydekket redusere den
daglige UV-dosen med en faktor 3, og
når en ser på hele året under ett, blir
UV-nivået  overestimert med bortimot
50 % hvis vi overser skylaget.

Den oppmerksomme leser  vil  se  at det
er en  periode i mars der den heltrukne
kurven ligger over den som er beregnet
for klar himmel. Dette skyldes at det er
snø på bakken. Da blir mye stråling
reflektert. Når vi beregner strålingen
uten skydekke, bruker vi en fast reflek-
sjon fra bakken som er mindre enn den
som gjelder for snø. Derfor blir de
målte verdiene større enn de beregnede
i perioder med snø og skyfri himmel.

UV-doser og skydekke

Det er vanskelig å vite om solkrem gir
riktig beskyttelse mot alle skadelige
virkninger av UV. Et godt råd er
derfor å  krype i skyggen når sola er
mest intens, bruke en cap og kanskje
noen lette sommerklær. Det er også
viktig at du lærer å kjenne din egen
hudtype - er du lys eller rødhåret og
har fregner, skal du være ekstra for-
siktig midt på dagen.

Ozon betyr
lite, mens
skyer betyr
en masse!

I Oslo har ozonlaget minket med en
trend på ca. 4,5 % pr. tiår de siste
20 år. Sommerverdiene har avtatt
med omkring 2,5 % pr. tiår. Det
skulle tilsi at hvis skydekket er det
samme, så har UV-nivået økt med
ca. 5 % på 20 år. Det betyr at Oslo
nå  har det samme UV-nivå som det
de hadde i Sandefjord for 20 år
siden.

Av figur 11 ser vi at for 50 år siden
var sannsynligvis UV-nivået høy-
ere enn idag.
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Konklusjon om UV

Ozonmålinger gjennom 18 år tyder på
at UV-strålingen i Syd-Norge  har en-
dret seg  relativt  lite. Hvis vi antar at
skydekket er uforandret, har UV-strå-
lingen økt med noen få prosent pga
fortynning av ozonlaget. Ozonmålinger
fra 1940-årene tyder imidlertid på at
UV- nivået var høyere for 50 år siden.

2. Skydekket har stor betydning for
UV-nivået, og skyvariasjoner har større
innflytelse enn de normale ozon-
variasjonene. Hvis det er klarvær og
samtidig lite ozon (ofte skjer dette
samtidig), blir UV-dosene store.

3.  Det er en målsetning å få oversikt
over UV-nivået i Norge. Det vil inne-
bære  et nett av målestasjoner  rundt om
i landet. Det er satt igang et måle-
prosjekt med  8 stasjoner som registre-
rer UV-strålingen rundt om i landet. I
tillegg har vi SOLIS-prosjektet med
over 50 målestasjoner.

Figur 18. Teoretisk beregnede UV-doser for Syd-Norge i 1991. Beregningene
er gjort  på grunnlag av solmålinger på  Ås  og  ozonmålinger på Blindern. Den
stiplede kurven viser UV-dosene gjennom året hvis det  ikke  hadde vært noe
skydekke  (klar himmel). Den heltrukne  kurven  er korrigert for skydekket som
ble observert på Ås. I perioden merket med stjerne (*) er det snø på bakken, og
da er den målte verdien større enn den beregnede pga. refleksjon fra snøen.

La oss oppsummere noen av de resul-
tater vi har omtalt så langt.

1. UV-dosene er ca. 5 ganger større om
sommeren enn om vinteren i Syd-
Norge. Det skyldes at sola står høyere
på himmelen om sommeren enn om
vinteren.
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La oss tilslutt gjøre et lite tanke-
eksperiment: La oss anta at den tren-
den vi for tiden observerer for tykkel-
sen av ozonlaget  (en  nedgang  på  ca.
4,5 % pr. tiår) fortsetter i 100 år  frem-
over. Da vil ozonlaget omkring år 2100
være 45 % tynnere enn idag, og  Syd-
Norge vil ha det samme UV-nivå som
en har i Syd-Europa idag!

SOLIS-prosjektet

I en lang rekke videregående skoler i
Norge pågår prosjektet SOLIS (som
betyr «Sol i skolen»), der en ved rela-
tivt enkle instrumenter måler solstrå-
ling. Prosjektet er et ledd i å øke
forståelsen for og bruken av fornybare
energikilder.

SOLIS-prosjektet omfatter et
nett av målestasjoner (mer enn
50), og danner et utmerket grunn-
lag for å få informasjon om
skyer, sol og dermed UV-strå-
ling. Solmålingene på hver en-
kelt  målestasjon gir et godt bilde
av skydekket og dets variasjon
gjennom dagen og året. Med et
kvantitativt mål for skydekket
kan UV-nivået bestemmes.
SOLIS-prosjektet har derfor en
dobbelt oppgave. For det første
skal det gi informasjon om sol-
energi; for det andre om ozon og
UV-stråling.

Bare vent !
SOLIS vil gi
viktig informa-sjon om UV ogsolenergi.

Elever i videregående skoler over hele
landet er på denne måten med på å øke
vår kunnskap om ozonlag og UV-
stråling i Norge.
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UV-stråling og biologiske konsekvenser

Som vi skal se, er det ikke bare total-
dosen som er viktig, men også hvor
fort dosen kommer. Mottar vi UV-
dosen  i løpet av kort tid, vil resultatet
bli solbrenthet. Kommer den samme
dosen over litt lengre tid,  unngår vi
dette  problemet. Det bør vi tenke på
når solen er riktig sterk om sommeren.

I figur 19 er vist noen tenkte dose-
effekt-kurver. Dose settes langs den
horisontale aksen og effekt eller virk-
ning langs den vertikale. Det er flere
mulige typer av dose-effekt-kurver.
Hvilken som er riktig for hver enkelt
UV-effekt er vi ennå ikke sikre på.

Hudkreft
Elding av huden
Solbrenthet
Svekking av immunsystemet
Øyeskader

Mennesker og dyr trenger litt UV-
stråling. På den annen side er det
skadelig med for mye. Det naturlige
UV-nivået varierer voldsomt, avhen-
gig av hvor vi er på jorda.  Den geogra-
fiske variasjon (variasjon med bredde-
graden) gir langt større forskjeller i UV-
nivå enn forandringer som kan oppstå
ved ozonfortynninger. Dette kan vi
hevde ved å sammenligne data som er
gitt i figur 16 og 17. Fra Oslo til ekvator
øker UV-nivået med en faktor 4,3
(basert på CIE-spektret). Det tilsvarer
en ozonfortynning over Syd-Norge på
hele 70% .

Vi skal i det følgende se litt nærmere på
noen biologiske effekter av UV-strå-
ling. Interesserte kan lese mer om dette
i boka «Ozonlag, UV-stråling og
Helse» (se bakerst i heftet).

Dose-effekt-kurver

En dose-effekt-kurve viser sammen-
hengen mellom dose og effekt  (virk-
ning). Dette er svært viktig. Uten kjenn-
skap til dose-effekt-kurven kan en si
lite om konsekvensene av å øke dosen
med 5, 10 eller 20 %.  Det å finne frem
til dose-effekt-kurven er en viktig opp-
gave både når det gjelder stråling og
kjemiske stoffer. I vårt tilfelle er «dose»
den effektive UV-dosen (se s. 17).

Dannelse av D-vitamin
Velvære
Solbrun
Styrking av immunforsvaret

Figur 19. En rekke teoretiske dose-effekt-kurver. Vi er ennå ikke sikre på
hvilke kurver som gjelser for de ulike biologiske effektene av UV-stråling.
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Vi er interessert i eksperimenter som
forteller om sammenhengen mellom
UV-dose og biologisk effekt. Når  en
gjør  eksperimenter, må en som regel
bruke store doser for å få målbare
resultater. Bruker en små doser (slike
som vi utsettes for i dagliglivet), blir
gjerne måleresultatene svært usikre.
Siden vi ikke kan gjøre fornuftige ek-
sperimenter med de doseområdene som
er aktuelle, blir vi  sittende igjen med en
uvisshet når det gjelder små doser.

La oss utdype dette: En del kjemiske
stoffer er helsefarlige i store doser. Et
eksempel er kobber. Hvis dose-effekt-
kurven for kobber var lineær, slik som
den rette kurven i figur 19, ville også
små doser innebære en risiko for helse-
skade. For kobber er dette helt galt. Vi
trenger nemlig litt kobber for å kunne
leve. Dose-effekt-kurven må derfor
ligne på den med hormetisk effekt i
figur 19 (navnet er avledet av det
greske «hormé» som betyr impuls eller
stimulans): Kurven går nedenfor nor-
mal-linjen det første stykket, hvilket
betyr en gunstig helseeffekt, mens større
doser gir dårligere helse. Vi trenger litt,
men ikke for mye, kobber for å være
ved god helse.

Hvordan er det med UV-stråling?  Hvil-
ken form  har  kurven som angir helse
i forhold til  UV-dose? Siden vi vet at
vi trenger litt UV for D-vitamin-pro-
duksjon, kan vi anta at også denne
kurven går nedenfor normal-linjen det
første stykket. Imidlertid havner nok
mange soltilbedere (og solarie-brukere)
på oversiden av linjen i figur 19 - de får
mer UV enn det som er sunt.

UV-stråling gir D-vitamin

 Røntgenbilder av en arm

     Normal  arm   Arm med  rakitt
I huden vil stoffet 7-dehydro-
kolesterol  absorbere  UV og danne
previtamin D

3
, en  forløper  til  D-

vitamin.  Dette omdannes til D-
vitamin ved 37 grader og trans-
porteres bort med blodet.  Bølge-
lengdeområdet som er effektivt  i
D-vitamindannelsen,  er  fra 295
nm til ca. 320 nm (vi kjenner ikke
virkningsspektret fullstendig),
altså UVB. Mindre ozon gir mer
UV-stråling i dette bølgelengde-
området, og følgelig vil det dannes
mer D-vitamin.

Vi trenger D-vitaminer for beinbygnin-
gen vår. Mangel på D-vitamin kan føre
til rakitt eller beinskjørhet (tidligere
kalt «engelsk syke»). Knoklene blir
bløte fordi beinvevet ikke forkalkes
skikkelig (se  røntgenbildene  av armen
til en normal ettåring og en med rakitt).
Rakitt  er  en mangelsykdom som herjet
i hele Europa for ca. 100 år siden,  men
som idag er svært sjelden. Sykdom-
men spredte seg med  den industrielle
revolusjon blant fattige som bodde i
trange, røykfylte gater uten sol i de nye
fabrikkbyene.

I Norge  hadde vi også en del rakitt, men
vi  reddet  oss  trolig  ved  vårt store for-
bruk av fisk og fiskeprodukter som
inneholder D-vitamin. Fisken lager nem-
lig D-vitamin uten hjelp av UV-strå-
ling. Dyr og mennesker trenger deri-
mot UV for å lage D-vitamin selv -
ellers må vi få det gjennom maten.

Får vi nok D-vitamin?
Det daglige behov for D-vitamin er
antatt å være ca. 2,5 mikrogram. Det
anbefales at barn og gravide får 10
mikrogram om dagen. Vi vet at bein-
skjørhet er et stort problem  blant eldre
i Norge, og en kan lure på om de får
tilstrekkelig med D-vitamin. Kanskje
det ville vært gunstig om de solte seg
mer?

I  laboratorieforsøk  har  det  vist  seg
at D-vitamin bremser  veksten av kreft-
celler. I USA har en funnet at forekom-
sten av brystkreft og tykktarmskreft er
større i nord enn i sør der UV-nivået er
høyere.  Dette er spennende resultater.
Kan det ha sammenheng med UV og
dannelse av D-vitamin?

Det råder stor usikkerhet når det gjel-
der mengden av D-vitamin som dannes
ved hjelp av UV- stråling. Det har vært
antydet at en UV-dose som  fremkaller
en svak rødhet  i  huden,   gir  omkring
30 mikrogram D-vitamin  pr. kvadrat-
meter hud. Vi har omkring 1,5  kva-
dratmeter hud. Ved å sole  seg  (naken)
en  klar formiddag  i juni,  vil  dagsbe-
hovet  dekkes i løpet av ca. 3 minutter.
På andre  tider av dagen og  året  må  en
bruke  lengre  tid.  Tilsvarende speku-
lasjoner tyder  på   at  det  er  vanskelig
å dekke D-vitaminbehovet ved hjelp
av UV om vinteren. Da er det nok
sikrest å ta en skje tran.

Et  positivt resultat av sol og sommer?  I
tillegg til det rent behagelige dannes  det
rikelig med D-vitamin en slik dag.
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UV og huden
Når  vi  soler oss,  utsetter vi huden for
UV-stråling. Positive resultater er dan-
nelse av D-vitamin og  -  for mange  -
dannelse av melanin som gir den fine,
brune fargen. Negative resultater er
solbrenthet, elding av huden og sist,
men ikke minst, økt risiko for hudkreft.

Et snitt av huden er vist i figur 20. Den
består av overhud (epidermis), lærhud
(dermis)  og  underhud  (hypodermis).
På figuren ser vi overhuden og øverste
del av lærhuden.

Overhuden består av en rekke lag.
Ytterst er det flate, døde celler som
etterhvert skalles  av (hornlaget). Nye
celler lages i basalcellelaget, der cellene
deler seg ca. hver 3. uke.

I basalcellelaget finner en også
melanocyttene.  De  deler  seg  lang-
somt,  men  det  er  disse  cellene  som
lager det  viktige  pigmentet  melanin
som gir huden den ettertraktede  brun-
fargen. Melanin absorberer UV-strå-
ling, og beskytter dermed cellene som
ligger under. De øverste cellelagene i
huden virker som en «paraply» mot
solstrålene.

Det er interessant å merke seg at ulike
bølgelengder har ulik evne til å trenge

Figur 20. Et tverrsnitt av overhuden og den første delen av lærhuden.
Mesteparten av UV-stråingen absorberes i overhuden.

Det er  to typer av melanin:  Ett  som
er nesten svart, eumelanin, og ett som
er mer rødt,  phaeo-melanin. Mengde
og  sammensetning  av  melanin  i huden
er  genetisk  bestemt.

Hvis en vanskelig blir brun,  er  det  lite
en kan gjøre  med  det. Det nytter i alle
fall ikke å sole seg på en ufornuftig måte
med store, intense soldoser. Bruk tid,
la det komme langsomt! La ikke dose-
hastigheten bli så stor at du blir sol-
brent. Mye kan forhindres ved bruk av
solkrem.

Når melanocyttene treffes  av solstrå-
ler, vil de begynne å dele seg, og
samtidig øker dannelsen av melanin.
Men det er også en mulighet  for at
cellene kan transformeres  og  at  kon-
trollen svikter, slik at det fører til hud-
kreft (se neste avsnitt).Hornlag

Kornlag

Basalcellelag

Melanocytt

Melanin

Blodåre Fibroblast Kollagen

Vekstlaget

gjennom huden. De lange bølge-
lengdene trenger dypest ned. Bare
20 % av UVB-strålingen trenger ned
til basalcellelaget, mens 45 % av
UVA-strålingen når dette laget.
Lengst ned trenger stråling i det
infrarøde området (over 800 nm).
Dette er varmestråling.

En kan dele menneskene inn i hud-
typer avhengig av hvor lett de blir
solbrente - eventuelt etter størrelsen
på melaninkornene (melanosom-
ene).  Mennesker som bor nær ekva-
tor, har adskillig mer pigment i hu-
den enn vi langt mot nord. Dette er
kanskje naturens  måte å beskytte
menneskene mot UV-stråling. Vi
får dannet mer  pigment   når  vi  soler
oss.

Store  soldoser  gir  nok  mye  pig-
mentdannelse, men det er også an-
dre reaksjoner som settes igang.
Lyshudede nordmenn, som fra na-
turens side har lite pigment, vil rea-
gere med solbrenthet. Dette er en
utvidelse av  blodårene i lærhuden
og en  tilstrømming av væske.  Det
er hverken behagelig eller sunt å la
soldosene bli  så store og intense at
vi blir brent.

Hornlag

Overhud

Melanocytt

Melaninkorn

Figur 21. Melanocyttene er «fabrik-
ker» som danner pigmentet melanin
(det som gir huden brunfarge). Pig-
mentet skilles ut i enden av cellenes
lange «armer».
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Fargen på pigmentet i huden kan bli
mørkere ved bestråling med lys og UV.
Dette er en oksidasjonsreaksjon som
skjer ganske fort og som på engelsk
kalles Immediate Pigment Darkening
(IPD).  Det  er  kun  en  fargeendring
av de pigmenter som allerede er i huden
- det er ingen nydannelse. Fargen blek-
ner igjen etter noen timer. Virknings-
spektret for denne reaksjonen kjenner
vi ikke særlig godt, men vi vet at
effekten er stor i UVA-området. Denne
reaksjonen vil derfor skje når en bruker
UVA-kilder i solarier.

Sollyset også kan stimulere melano-
cyttene  til å danne  mer  melanin. Dette
tar tid, og brunfargen kommer derfor
senere. Det kalles Delayed Pigment-
ation.

Det startet med noen eksperimenter
der en  transplanterte  kreftceller over
på  musehud.  Dette  lyktes  ikke,  fordi
de  fremmede cellene (kreftcellene) ble
avstøtt  av  musas  immunforsvar. Hvis
en først bestrålte musehuden med UVB,
viste det seg imidlertid   at kreftcellene
ikke  ble avstøtt. Dette ble tolket  dithen
at UV-strålingen hadde  svekket  musas
immunforsvar. Det er mulig at en slik
svekking av immunforsvaret spiller en
rolle også i utviklingen av hudkreft hos
mennesker.

En negativ effekt av UV er elding av
huden. Dette innebærer at huden blir
stivere og mindre elastisk - en forand-

Elding av huden

Ozon, UV og hudkreft
Det er mange ting som tyder på at UV-
stråling er en viktig årsak til hudkreft.
Hvis ozonlaget reduseres, vil UV-strå-
lingen  øke,  og det vil medføre økt
risiko for hudkreft - hvis våre solvaner
er uforandret.

Eksperimenter er  den sikreste  kilden
til viten om kreftutvikling. Vi kan jo
ikke  gjøre eksperimenter med men-
nesker, og derfor brukes mus ofte i
denne forskningen. Det har vært gjort
en rekke eksperimenter der musehud
blir bestrålt med kunstige UV-lamper.
Disse forsøkene viser klart at UV-
stråling gir hudkreft  hos  mus.

Figur 22. Virkningsspektrene for dannelse av erytem (solbrenthet) og melanin
i huden til nordboere med hvit hud.

Virkningsspektrene for pigment-
dannelse og solbrenthet er omtrent like
(fig 22). Det betyr at man ikke kan bli
brun i en fei uten samtidig å betale
prisen i form av solbrenthet. Den eneste
løsningen er å la brunfargen komme i
mange små porsjoner. Dette gjelder
både i solarier og ute i sola.

ring som de fleste ønsker å unngå.
Særlig UVA-strålingen er  effektiv, og
solarier er derfor minst like ille som
sola når det gjelder elding av huden.

UV og immunforsvaret

Det er mye som tyder på at UV-stråling
kan påvirke immunsystemet, kroppens
forsvar mot «inntrengere». Igjen vil
dose og bølgelengde være det avgjø-
rende. Dette er et meget interessant
område der  vi  vet  forholdsvis lite  med
sikkerhet, men fagfeltet er i vekst.

Vi  er i første rekke interessert i
virkningsspektrene for de ulike typer
av hudkreft hos mennesker. Musehud
er  forskjellig fra menneskehud, og vi
kan ikke vite om alle resultater for
musene også vil gjelde for oss. Likevel
tror vi at virkningsspektret for basal-
cellekreft  hos mennesker er omtrent
det samme  som for mus, nemlig det
såkalte CIE-spektret i figur 13.

Det er flere typer hudkreft. Her følger
en beskrivelse av de tre viktigste.

Basalcellekreft er den mest vanlige
formen,  og   vi  regner  med at det er
mer enn 3000 tilfeller i året i Norge.

Omtrent  75 %   av  alle  hudkrefttilfeller
er  av denne typen. Den er særlig
knyttet til ansikt og hode, som  er mye
utsatt for UV. Denne kreftformen er
relativt uskyldig og har omtrent 100 %
helbredelse.

Mus av ulike slag
brukes i kreftforskningen.
Museforsøk kan ikke gi
informasjon om ondartet
føflekksvulst, for mus får ikke
denne kreftformen. Til studier av
ondartet føflekksvulst må vi ty til fis-
kene til Setlow (se s. 16).
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Ondartet føflekksvulst (malignt
melanom). Dette er den alvorligste
typen av hudkreft, og i Norge krever
den omkring 200 liv pr. år. Denne
kreftformen  rammer gjerne  yngre
mennesker enn de andre kreftformene.
Forekomsten har økt sterkt de senere
år, som  vist  i  figur 23.  Mens det i
1950-årene var under 100 tilfeller pr.
år,  er vi nå oppe i omkring 900 nye
tilfeller  pr. år. Heldigvis øker ikke
antall  dødsfall like sterkt. Det viser at
vi  er  blitt  flinkere  til  å  oppdage
kreften  i tide, slik at en vellykket
behandling kan settes inn. Figur 23 gir
grunn til en viss optimisme, siden tallet
på nye tilfeller har holdt seg nesten
konstant de siste 6 årene.

Vi så på kreftforekomsten i fire områ-
der (se kartet over).  Alle områdene var
1 breddegrad (111 km) i nord - syd
retning.  De var sentrert omkring  58,5
grader (Sørlandet), 60 grader (med
både Oslo og Bergen), 63,5 grader
(Trondheim) og  69,5 grader (Tromsø
og deler av Finnmark).

Hvor stor effekt har et tynnere
ozonlag?

For å få informasjon om dette, skal vi
se  nærmere på noen studier  av  hud-
kreft-forekomst i Norge. Her i landet
har vi spesielt gode forutsetninger for
slike  studier. Grunnen er følgende:

1. Norge er langt i nord-syd retning, så
det naturlige UV-nivået varierer bety-
delig.
2. Befolkningen har stort sett samme
hudtype.
3. Vi har et godt kreftregister.
4. Vi har lange tradisjoner i ozon-
målinger.

UV-nivået øker når en beveger seg
sydover,  og vi kan beregne dette nivået
for forskjellige områder  i  Norge. Til  nå
har vi beregnet UV-nivået basert på
klar himmel, men håper å kunne kor-
rigere for skydekke om en tid.   Videre
vet vi  at UV-nivået på et sted vil øke
hvis ozonlaget  blir  tynnere.  Hvis  vi
kombinerer denne kunnskapen og an-
vender den på hudkreftforekomsten i

Figur 23. Figuren  viser hvordan  kreftformen  «malignt melanom»  har ut-
viklet seg i  Norge  i  perioden  fra 1953  til 1995.  Det var en kraftig vekst i
1970- og 1980-årene. De siste 5 årene har vi hatt ca. 900 tilfeller pr. år.  Den
nederste kurven viser at omkring 200 dør hvert år (data fra Kreftregisteret).

Plateepitelkreft  stammer  fra spinal-
cellene, og vi har omkring 500 tilfeller
i året i Norge.  Forekomsten øker med
omkring  4 % pr.  år. Denne kreftfor-
men er  også  stort sett knyttet til  ansikt,
hals og hode. Den er hyppigere hos
menn enn hos kvinner. Helbredelses-
prosenten  er god:  Fra 92 til 97 % blir
friske.

Norge, kan vi si noe om hvordan risi-
koen for hudkreft vil endre seg som
følge av en ozonfortynning.

Vi brukte hudkreftdata  fra Kreftregis-
teret for perioden 1970 - 1980. Kreft-
tilfellene  ble  delt  inn  i  to grupper, med
malignt melanom i den ene gruppen og
basal- og plateepitelkreft i den andre.
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Er  planter  og  dyr  tilpasset  et bestemt
UV-nivå?   Dette  vet vi foreløpig  svært
lite om, men det er et spennende
forskningsfelt. Hva ville f.eks. skje
hvis  skogen i Syd-Norge ble  utsatt for
det samme UV-nivå som i Danmark
(det tilsvarer en ozonfortynning  på  ca.
30%)?

Det er vanskelig å gjøre forsøk innen
dette feltet fordi  det er så mange andre
faktorer enn UV som påvirker  plante-
nes vekst og utvikling: Temperatur,
fuktighet osv. De  eksperimenter som
hittil er gjort, tyder på at forskjellige
plantearter har forskjellig følsomhet
overfor UV-stråling.  Det  kan  bety  at

UV og planter

Figur 24. Dose-effekt-kurve for hudkreft i Norge.  Malignt melanom
er gitt ved små, fylte sirkler (skala til høyre), mens de andre
hudkrefttypene er gitt ved store, åpne sirkler (skala til venstre).  Vi
har forsøkt å tilpasse resultatene både en kvadratisk og en lineær
kurve. Regionen med minst UV-dose og hudkreftforekomst er
Tromsø. Så kommer Trondheim, Oslo og Sørlandet.

Forekomsten er gitt i antall  krefttilfeller pr. 100 000
innbyggere, og  resultatene er gitt i figur 24.

Det er meget interessant å se at begge grupper
hudkreft ser ut til å kunne tilpasses  en kvadratisk
kurve, der UV-nivået er satt langs den horisontale
aksen og forekomst langs den vertikale. En slik
kurveform  sier  at  hvis  UV-nivået  øker til det
dobbelte,  vil  forekomsten  øke  til det 4-dobbelte.
1% økning i UV-nivå vil gi 2 % økning i kreft-
hyppighet.

Det er flere forhold som vi gjerne skulle visst mer
om, og resultatene som er vist  må  betraktes som
foreløpige. De gir likevel grunnlag for å konkludere
med følgende når det gjelder sammenhengen  mellom
ozonlag og hudkreft:

1 % ozonlagsreduksjon  (både sommer og
vinter) gir 1 % økning i UV-dosen (når en
bruker CIE-spektret).  Det betyr igjen at
antall hudkrefttilfeller vil øke  med ca. 2
% (med uendret levesett og solvaner).

en  forandring  i UV-nivå kan føre til at
plantearter med liten følsomhet for UV
øker sin utbredelse  på  bekostning  av
arter med større UV-følsomhet. Det
kan se ut til at planter som vokser høyt
over havet, tåler UV-stråling bedre enn
andre.

For mange nyttevekster av betydning
for jordbruket gir økt UV-stråling min-
dre utbytte (f.eks. av korn) - men det
finnes også eksempler på at avlingene
øker. Det siste betyr ikke nødvendigvis
at UV får planten til å vokse bedre - det
kan også bety at ugraset er mer følsomt
for UV og at nytteveksten dermed får
bedre vekstvilkår. Foreløpig vet vi ikke
nok til å si noe sikkert om hva en
ozonfortynning vil bety for matvare-
situasjonen i verden.

Sørlandet

Tromsø

Trondheim

Oslo
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UV-stråling og biomolekyler

Figur 25. DNA-molekylet med 4 hovedtyper av stråle-
skader. Molekylets spiralstruktur ble kartlagt av forskerne
Watson og Crick i 1953.

Hvordan har «ozonhullet» over Ant-
arktis innvirket på livet i havområdene
omkring? Det har til nå vært to større
ekspedisjoner til Antarktis for å studere
dette, og vi skal se på noen av resulta-
tene. Vi vet at UVA-stråling er lite
påvirket av «ozonhullet», mens UVB-
stråling øker med ozonfortynningen.
Både UVB og UVA kan redusere
veksten av plankton.

Under en av ekspedisjonene til Søris-
havet ble det samlet inn en rekke vann-
prøver. Vannet ble fordelt i flasker med
absorberende UV-filtre. Noen filtre
absorberte mye UV, mens  andre slapp
gjennom mesteparten av UV-strålin-
gen. Vannprøvene (flaskene) ble sen-
ket ned i havet og eksponert for sollys
i  6-8 timer. Planktonproduksjonen i
flaskene ble målt, og resultatet viste at
veksten er avhen gig  av  UV-strålingen,
- den avtar noe når UV-dosene øker.
På grunnlag av dette eksperimentet

UV og livet i havet
UV-stråling svekkes fort i vann, og
strålingen fra sola rekker bare noen
meter ned. I destillert (rent) vann er
rekkevidden adskillig større enn i salt-
vann og i forurenset vann.

Livet nær havoverflaten kan påvirkes
av UV-stråling. Viktigst i denne sam-
menheng er plankton og alger. Plante-
plankton finnes i enorme mengder i
sørlige og nordlige havområder, og de
utgjør til sammen over halvparten av
alt biologisk materiale på jorda!  Plank-
ton og alger danner grunnlaget for
næringskjeden i havet.

UV kan påvirke mange funksjoner hos
planteplankton, f.eks. fotosyntese,
vekst og evne til å bevege seg i vannet.
Man har studert noen arter, og også her
er det store forskjeller i responsen på
UV: Mens fotosyntesen hos mange
arter minker med økende UV-stråling,
øker den hos andre.

For å forstå hvordan UV-stråling kan virke inn på planter,
mennesker og dyr, er det nødvendig med kunnskaper på det
molekylære plan, - særlig viktig er kunnskap om endringer
på «arvemolekylet» DNA.

DNA-molekylet er kroppens databank. Det finnes i hver
eneste  celle  i kroppen, og  her ligger all viktig informasjon
lagret;  arveegenskaper,  instrukser  for  kroppens vekst og
utvikling, opplysninger om de enkelte celletypenes oppgaver
etc. DNA-molekylet har form som en dobbel vindeltrapp,
og informasjonen ligger i sammensetningen av «trappetrin-
nene». I  hver  celle i menneskekroppen  finnes det  DNA
som  samlet gir en molekyllengde på ca. 2 meter! Du kan lese
mer  om DNA-molekylet i boka «Ozonlag, UV-stråling og
helse» (se bakre omslag).

DNA-molekylet kan skades av UV-stråling. I figur 25 er  vist
noen av de viktigste forandringene som oppstår når DNA
bestråles med UV eller radioaktiv stråling. En  svært  viktig
UV-skade er en dimer. Figuren  til  høyere viser  at  en dimer
er en sammenbinding av to «trappetrinn» i molekylets
lengderetning. Slike skader dannes først og fremst av UVB,
mens andre skader, som trådbrudd, er vanlige ved UVA-
stråling.

Baseskade

Dobbelt
trådbrudd

forsøkte  forskerne å beregne den to-
tale årlige reduksjon i plankton-
produksjonen rundt Antarktis. I bereg-
ningen måtte de bl.a. ta hensyn til at
havområdet omkring Antarktis er dek-
ket av is store deler av året. Isen stop-
per nesten all UV-strålingen. Forskerne
fant at  reduksjonen på grunn av «ozon-
hullet» var mindre enn  0,2%. Ved en
annen ekspedisjon ble det konkludert
med en noe større vekstreduksjon som
følge av ozonhullet, men resultatene i
begge eksperimentene viser en over-
raskende liten vekstreduksjon.

Dimer

Trådbrudd
1

2 2

3

4
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Figur 26. Gunnar Ahnstrøms tegning av DNA-reparasjon. Her
tenker vi oss at dobbelspiralen er «tvunnet opp» og ligger flatt.
«Reparatørene» er store proteinmolekyler (enzymer). De kut-
ter vekk skadde områder og erstatter med nytt DNA.

Reparasjonsmekanismer for DNA-skader

Det oppstår en lang rekke skader på
cellenes DNA hver dag livet igjennom.
Det skyldes bl.a. stråling, kjemiske
stoffer og selve livsprosessene. Heldig-
vis har cellene et reparasjonssystem
som kan tre til og reparere skadene som
oppstår. Det  er bare skader som ikke
repareres eller feilrepareres  som gir
biologisk observerbare effekter. I
verste fall kan en skadd eller feil-
reparert celle gjøres om til en kreftcelle,
som siden formerer seg og gir opphav
til en svulst.

Setlows fiskeeksperiment

Amerikanerne  Setlow  og  Hart  gjorde
i 1975 et elegant eksperiment med fisk
som viste at dimerskader på DNA-
molekylet kan føre til  kreft. De tok
celler fra fisken og bestrålte dem med
UV-stråling med bølgelengde 254 nm.
Det førte til dannelse av dimerer. Når
forskerne førte disse cellene tilbake til
fisken, utviklet det seg kreftsvulster.

Men så kommer det geniale i eksperi-
mentet: I cellene til fisken er det et
reparasjonssystem for dimerskader.
Det  består  av  et  enzym som kan spalte
dimerene - men enzymet  trenger  lys
for å gjøre det. Når forskerne tok  celler
der UV hadde dannet dimerer og  der-
etter etterbehandlet cellene med lys,
ble skadene  opphevet, og  disse cellene
ga ikke kreft når de kom tilbake til
fisken. Dette eksperimentet viste altså
at dimerer kan føre til kreft, men at
reparasjon kan hindre dette.

Reparasjon hos mennesker

faktor. Ta ikke sjansen på at ditt verk-
sted blir overbelastet og gjør feil!

Det finnes en genetisk sykdom der
reparasjonsverkstedet  ikke  fungerer
skikkelig.  Det er i første  rekke enzy-
met  endonuklease som skranter. Folk
med denne sykdommen får meget tid-
lig kreft (hudkreft), og de dør gjerne før
de er 20 år.

I de seneste  år har det kommet en del
forskningsresultater som tyder på at
reparasjonssystemet kan stimuleres.
Små stråledoser av røntgen og radioak-
tiv stråling kan stimulere reparasjons-
systemet slik at det er «på vakt» og
bedre rustet når større skader kommer.
Det er mulig at også UV og forsiktig
soling kan stimulere reparasjons-
systemet. Fremtidig forskning vil for-
håpentlig gi bedre kjennskap til dette.

Hver gang vi går ut i sola, dannes det
dimerer i cellene i huden vår. Hvordan
klarer så vi å unngå at dette etterhvert
fører til kreft? Jo, vi har også et
reparasjonssystem,  og  figur 26 viser

hvordan det arbeider. Reparasjons-
systemet består av en  rekke  enzymer
(store proteinmolekyler) som kontrol-
lerer DNA-molekylet og som kan  til-
kalle  reparasjonsenzymer når de fin-
ner skader.

Svensken Gunnar Ahnstrøm har laget
figur 26. Den viser hvordan enzymene
endonuklease og exonuklease kutter ut
den defekte DNA-biten. Polymerase
bygger inn en ny bit i molekylet, og til
slutt skjøter ligase delene sammen.

Når vi soler oss, må vi stole på at dette
reparasjonsverkstedet er i full virk-
somhet  og  at det   klarer å  reparere alle
skader.  «Verkstedet»  får ekstra  mye
å gjøre når sola er intens (midt på
dagen). Derfor bør du  sole deg forsik-
tig i denne perioden og bruke høy sol-
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Oppsummering om ozon og UV

Sammenhengen  mellom soldose og helse følger trolig en kurve som vist her. Vi er lykkelige med en
«passe»  soldose, men tar skade av for lite og for  mye. Vi  må dessverre innrømme at vi idag ikke vet
nøyaktig hva  som er en «passe» soldose.

Målinger fra Oslo og andre steder viser
at det har vært en negativ trend i
ozonmengde siden slutten av 1970-
årene.  Den  negative trenden er større
for vintermånedene  enn  for  somme-
ren. Områdene omkring ekvator (for
eksempel Hawaii) har hatt mindre for-
andringer enn områder ved høyere
breddegrader. Eldre norske ozon-
målinger tyder på at ozonlaget for 50 år
siden var omtrent som idag.

De fleste utsagn om UV-doser er basert
på beregninger. Det er viktig å være
klar over betydningen av virknings-
spektret når effektive UV-doser skal
beregnes. Brukes Setlows virknings-
spektrum for melanomer hos fisk, blir
økningen for denne kreftformen rela-
tivt liten ved en ozonlagsfortynning.
CIE-spektret for solbrenthet, ikke-
melanom hudkreft og en rekke andre

Sørishavet har klarlagt at «hullets»
innvirkning på planktonproduksjonen i
havet er relativt liten.

Vi skulle gjerne hatt større kunnskaper
om effekter av UV på planter og på
livet i havet. I eksperimentene som
gjøres, brukes ofte kunstige UV-kilder,
og det er uhyre vanskelig å likestille
resultater fra slike forsøk med en virke-
lig ozonreduksjon.

I Norge drives  det studier  med  ozon,
UV og biologiske effekter. Det måles
ozon daglig i Oslo, Tromsø og Ny Åle-
sund på Svalbard. Både i Trondheim
og i Oslo er det forskergrupper som  er
opptatt  av UV-effekter  på  livet  i havet
(alger og plankton). Norske forskere er
også opptatt av sammenhengen mel-
lom UV-nivå og hudkreft og av de
biologiske mekanismene som  fører til
kreftdannelse og andre UV-skader.

effekter tyder på noe større biologiske
konsekvenser av ozonfortynning.

I Norge har vi gjort noen få UV-
målinger de siste årene. Det blir nå
opprettet et nett av målestasjoner, både
i Norge og i andre land. Det norske
skoleprogrammet SOLIS bidrar til vår
viten om skydekkets betydning for
UV-dosen.

UV-målinger fra  USA   (8  stasjoner)
viste at nivået avtok i perioden 1974 til
1985, til tross for at ozonlaget ble noe
tynnere i denne perioden. Dette skyl-
des trolig luftforurensninger som stop-
per noe av UV-strålingen.

Ut fra ozonmålingene i Antarktis kan vi
slå fast at det må være en økning av
UV-nivået i september, oktober og
november  i de områdene som er berørt
av  «ozonhullet».  Ekspedisjoner  til
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Solråd
Hvis du har lest de foregående sidene, vet du en del om UV-
stråling, bruning av huden, D-vitaminer og hudkreft. Du vet
da at hudkreftformen «malignt melanom» har økt faretru-
ende raskt i Norge i mange år. Nyere forskning har gitt oss
en del kunnskaper som du gjør lurt i  å ta hensyn til når du
soler deg.

1. Litt sol er bra. Du trenger D-vitamin, og kropp og sjel
trives i sola.

2. Lær å kjenne din egen hudtype. Mengde og type
pigment er genetisk bestemt. Hører du til dem som har lite
eumelanin (det er brunt og gir beskyttelse) og mer
phaeomelanin (det er rødt og gir liten beskyttelse), må du
leve med det og ta dine forholdsregler etter det.

3. Bruk solkrem.  Den solfaktor som solkremen er merket
med, gjelder når kremen smøres på med en tykkelse på 2 µl
pr. kvadratcentimeter. Det er et ganske tykt lag - tuben din
vil bare rekke til noen få  helkroppssmøringer. De fleste er
mer sparsommelige med kremen, og da er solfaktoren
mindre.

4. Beskytt deg mot UVA-stråling såvel som UVB.  De
fleste moderne solkremer beskytter både mot UVA og UVB,
men beskyttelsesfaktoren er gjerne langt lavere for UVA.
Hvis bare én faktor er oppgitt på solkremflasken, kan du
regne med at den gjelder for UVB og at kremen ikke gir
samme beskyttelsesfaktor mot UVA. Solkrem med UVB-
filter beskytter mot solbrenthet, mot pigmentdannelse, mot
D-vitamin dannelse og antagelig mot dannelse av «ikke
melanom» hudkreft. Hvis Setlows virkningsspektrum gjel-
der også for mennesker, beskytter kremen i mindre grad mot
ondartet føflekksvulst.

6. Vær forsiktig når solintensiteten er størst.
Du kan lære litt av sydeuropeerne, som tar siesta i skyggen
når sola står høyest på himmelen. Dette er ekstra viktig når
du ferierer i Syden. Det er ikke dumt å ha en hatt og noen
lette klær tilgjengelige når sola blir som mest intens.

5. Varselklokke. Når huden blir brent, er det et signal om
at du har solt deg for mye. Bruk av solkrem med UVB-faktor
vil dempe varselklokken (nærmest skru den av). Hvis du da
føler deg trygg og soler deg mer, vil det bety at UVA- dosen
blir stor.

Setlows arbeider med fisken «Xiphophorus» tyder på at
UVA-stråling spiller en betydelig rolle i utviklingen av
ondartet føflekksvulst.   Vi vil  derfor råde alle soltilbedere
til å handle som om føflekksvulst hos mennesker har det
samme virkningsspektret som melanomdannelse hos fisk.
Det betyr at du skal bruke solkrem, men likevel ikke være
lenger i sola enn du ville vært uten krem.

Nyt sola
- men bruk

 vettet!
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Drivhuseffekten
Historikk

Allerede i 1827 kunne den franske
matematikeren Jean  Babtiste  Fourier
fortelle at visse gasser i atmosfæren
hadde den egenskap at de «holdt til-
bake» varme. Han mente at dette kunne
sammenlignes med virkningen av et
drivhustak.

En del år senere hevdet engelskman-
nen Tyndall at forandringer i atmosfæ-

Verdens befolkning øker stadig, og det
samme gjør kravene til velstand og
materiell levestandard. Dette medfører
at verdens energibehov blir stadig større.
80 % av verdens energiforbruk dekkes
i dag av fossilt brensel - kull, olje og
gass. Energiproduksjon fra fossilt bren-
sel medfører utslipp av CO

2
 og andre

gasser til atmosfæren. Mange er i dag
engstelige for at økt innhold av såkalte
drivhusgasser (også kalt klimagasser)
i atmosfæren kan føre til klimaendrin-
ger som økt temperatur, høyere vann-
stand og hyppigere flom og tørke.

Tiltak for å begrense omfanget av slike
forandringer er blitt viktige politiske
målsetninger både nasjonalt og inter-
nasjonalt. De fleste forslag går ut på å
begrense utslipp av klimagasser til at-
mosfæren. Den viktigste klimagassen
som mennesker har kontroll over er
karbondioksid (CO

2
), og en stor del av

oppmerksomheten rettes mot begrens-
ninger i utslipp av denne gassen.

I denne delen av temaheftet vil vi, i
første rekke,  forklare hva drivhusef-
fekten er og beskrive de prosessene
som skaper effekten. Vi skal se nær-
mere på den rolle menneskene spiller,
og se på hvordan forskerne prøver å
forutsi klimaet i fremtiden. Vi vil i liten
grad gå inn på  de politiske sidene ved
klimaspørsmålet.

Utviklingen av kraftige datamaskiner
gjør det mulig å lage stadig bedre klima-
modeller som i detalj tar hensyn til
endringer  i  atmosfæren,  i skydekket
og havet. Resultatene som slike regne-
modeller kommer frem til, vil ikke
nødvendigvis slå  til. Forutsigelser om
klimaet må vurderes med fornuft, men
de kan gi meget verdifull informasjon.

Vi skal komme nærmere inn på dette
senere, men først skal vi se litt på
atmosfæren og forklare hva klima og
drivhuseffekt er.

Det ble også pekt på at en reduksjon i
vegetasjonen (f.eks. nedhugging av sko-
gen) kunne bidra til å øke  innholdet av
karbondioksid i atmosfæren. Det ble et
behov for å studere konsekvensene av
en økt drivhuseffekt. Det var ikke nok
med Svante Arrhenius' enkle modell,
og dermed begynte utviklingen av de
store  klimamodellene.

rens innhold av karbondioksid og vann-
damp kunne gi klimaendringer.

Den første som prøvde å regne på
dette, var den svenske kjemikeren
Svante Arrhenius. Han lurte på hva det
ville bety hvis atmosfærens  innhold av
CO

2
 økte til det dobbelte. Ved hjelp av

en forholdsvis enkel modell fant han at
jordas middeltemperatur kunne øke
med 5 - 6 grader.

Omkring 1940 påpekte Callender og
Flohn at innholdet av karbondioksid i
atmosfæren kunne øke fordi mennes-
kene brukte  fossilt  brensel.

Hvordan fåvelstand til alleuten å sette kli-maet i fare?

Drivhusgasser øker på.
Hva vil skje med jorda nå?
Stiger havet? Smelter isen?
Eller kan vi unngå krisen?
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Klima defineres som den midlere til-
stand av de 5 elementene tatt over en
periode på 30 år.

�����

2. Havet
Havet tar opp en god del av energien i solstrålingen. Det har
stor varmekapasitet og er et enormt energilager som vil
dempe temperaturvariasjonene. Havstrømmene transpor-
terer  store varmemengder fra ekvator mot polene. Golf-
strømmen er et eksempel på dette.

3. Kryosfæren
Med kryosfæren menes is- og snømassene på jorda. Snø
og  havis varierer med  årstiden, mens  isbreer varierer over
lengre tidsperioder. Snø og is reflekterer mye av solener-
gien  og  er derfor viktige for energibalansen.

1. Atmosfæren
Atmosfæren består av mange forskjellige gasser. I tillegg
inneholder den en varierende mengde vanndamp. Det gjen-
nomsnittlige vanndampinnhold tilsvarer et 2,5 cm tykt vann-
lag rundt hele jorda. De største variasjonene i klimasystemet
finner vi i atmosfæren, og vanndamp spiller den største rollen.

4. Landmassene
Landmassene omfatter selve landjorda, innsjøer, elver og
grunnvann.

5. Biomassen
Dette omfatter alt plante- og dyreliv i sjø og på land.
Biomassen er følsom for klimaendringer og kan selv
påvirke klimaet; tenk på plantenes opptak av CO

2
.

Klima
De fleste forbinder klima med temperatur, vind og
nedbør -altså med forholdene i atmosfæren. Men
klimasystemet omfatter mer enn som så: Det er
sammensatt  av de  fem elementene som er vist på
denne siden.

Klima defineres som den gjennomsnittlige tilstand
av de fem elementene over en periode på 30 år.
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Atmosfærens sammensetning

Nitrogen, oksygen og argon utgjør til-
sammen  99,96 %  av  atmosfæren. De
er  ikke drivhusgasser. Gasser som har
drivhusegenskaper, forekommer i yt-

Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Vi
må kjenne sammensetningen av atmo-
sfæren for å vurdere virkningene av
forurensninger og forandringer.

Hvis vi tok hele atmosfæren og  presset
den  sammen slik  at trykk og  tempera-
tur  ble som  ved  bakken, ville høyden
bli  bare 8  km, og atmosfæren ville veie
like mye som  et  vannlag på 10 meter
eller et granittlag på ca.  3,5 meter.

Vi vet at det er vann i atmosfæren
(skyer og damp). Mengden av vann
varierer betydelig. Når en skal angi
sammensetningen av atmosfæren, tar
en utgangspunkt i en tørr atmosfære.

De  gassene  som  danner  atmosfæren,
er  gitt i tabellen. Mengden av de ulike
gassene  er  gitt  i  ppm   som   betyr  «an-
tall molekyler pr. million»  (på  engelsk
«parts per million»). Tar vi 1 million
«luftmolekyler», så vil 209 460 være
O

2
-molekyler og  ca. 350  CO

2
- mole-

kyler. De to viktigste gassene i atmo-
sfæren er nitrogen (78 %) og oksygen
(21 %).

Atmosfæren

Klimavariasjoner
Klimaet på jorda har aldri vært kon-
stant. Vi vet at det har vært tider da
store deler av jorda var dekket med is.
For tiden er jorda inne i en varm
mellomistid. Da iskappen trakk seg
tilbake for ca. 10 000 år siden, steg
Skandinavia med omkring 10 meter i
løpet av 100 år! Det betydde store
endringer for de menneskene som levde
den gang. Der de fisket som barn,
kunne de  dyrke jorda i voksen alder.
Fortsatt stiger landet vårt. Det har
steget  med 47 cm de siste 100 årene.

Klimavariasjonene fra istid til varmere
mellomperiode  skjer meget langsomt
-  det er snakk om flere tusen år. Når
det gjelder klimaendringer som resultat
av økt drivhuseffekt, er det imidlertid
snakk om  langt kortere tidsperioder,
kanskje 50 - 100 år.

terst små mengder. Vanndamp, som
ikke er med i tabellen, er den viktigste
drivhusgassen. Som nr. to kommer
CO

2
.

Tabellen viser atmosfærens sammensetning. Drivhusgassene er skrevet på
grå bunn. De utgjør tilsammen mindre enn 0,04 % av atmosfæren. Beteg-
nelsen ppm betyr «antall molekyler pr million».

G a s s
K j e m is k

f o r m e l
M e n g

i  p p m

N i tr o g e n N 2 7 8 0  8

O k s y g e n O
2

2 0 9  4

A r g o n A r 9 3 0 0

N e o n N e 1 8 , 2

H e l i u m H e 5 , 2

K r y p to n K r 1 ,1

K a r b o n d i o k s i d C O 2 3 6 0

K a r b o n m o n o k s i d C O 0 , 1

M e ta n C H
4

1 , 8

N i tr o g e n d i o k s i d N O
2

0 , 0 0

L y s tg a s s N
2
O 0 , 3

O z o n O
3

0 ,0 3

K F K - g a s s e r C F C l 3 ,  C F 2 C l 2 0 ,0 0 0

Kokken som lager luft må følge
«oppskriften» i tabellen over.
Menneskene kan endre litt på
oppskriften fordi vi har en li-
ten, men viktig innflytelse på
noen av gassene.
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Hva er drivhuseffekten ?
Når  vi  er inne  i et  drivhus, kjenner
vi fort at temperaturen er høyere inne
enn utenfor.  Dette skyldes  at glasset
slipper inn  solstrålingen,  mens  varme-
strålingen fra bakken blir hindret i å
slippe ut. Jordas atmosfære virker på
samme måte som drivhustaket:

Alle gasser kan absorbere stråling. Det
betyr at de tar opp energien i strålingen
og bruker den til kjemiske reaksjoner
eller til å danne varme. Hvilke bølge-
lengder av stråling som absorberes mest
effektivt, varierer fra gass til gass.
Drivhusgasser absorberer stråling i det
bølgelengdeområdet som jorda sender
ut - nemlig varmestråling. Figur 27
viser at både metan, lystgass, ozon,
karbondioksid og vann absorberer var-
mestråling - de har drivhusegenskaper.

Nederst på figuren ser vi den samlede
absorpsjonen til alle drivhusgassene.
Det meste av strålingen fra jorda absor-
beres; bare i et område omkring 0,01mm

Betydningen av drivhusgasser kom-
mer best til uttrykk om natten. Om
dagen varmer lyset fra sola opp jordas
overflate slik at den sender ut varme-
stråling. Den fortsetter å sende ut varme
etter at sola er gått ned. Hvis det er
overskyet vær, kan nattetemperaturen
holde seg relativt høy. Skyene innehol-
der vann (som er en drivhusgass), og
varmestrålingen fra bakken slipper  ikke
så lett ut gjennom skylaget. Hvis det
derimot er klarvær, er mengden av
drivhusgass (vanndamp) mye mindre.
Varmestrålingen  slipper ut i verdens-
rommet, og det blir kaldere.

I dag er middeltemperaturen på jorda
ca. +15 oC. På månen, som ikke har
noen atmosfære (ikke noe «drivhus-
tak»), er  gjennomsnittstemperaturen
-18 oC. Takket være drivhuseffekten
har jorda et klima som er egnet for liv.

Som tidligere nevnt, vil drivhusgas-
sene tillate at solstråling slipper inn
gjennom atmosfæren. Varmestrålin-
gen fra  bakken  blir  derimot stoppet.
Du lurer kanskje på hva som skiller
solstråling  og  stråling som kommer fra
bakken?  De er av samme slag (elektro-
magnetisk stråling), men bølgelengden
er forskjellig. Strålingen fra bakken har
betydelig større bølgelengde enn sol-
strålingen. I fig. 27 øverst ser du hvor-
dan strålingen fra hhv sola og jorda
fordeler seg på ulike bølgelengder.
Solstrålingen er mest intens mellom
0,0003 og 0,001 mm; strålingen fra
jorda mellom 0,01 og 0,03 mm.

I atmosfæren er det gasser som
slipper inn solstråling og som
samtidig hindrer varmestråling
fra jorda i å slippe ut.

Figur 27. Øverst ser vi hvordan strålingen fra jorda og sola fordeler seg på ulike
bølgelengder. Nedre del av figuren viser hvordan de ulike gassene absorberer
stråling. Aller nederst er vist den samlede absorpsjonen til klimagassene.
Absorpsjonen er relativt liten der solstrålingen er mest intens, mens den er stor
for varmestrålingen fra jorda.

(«atmosfærens vindu»), slippes strå-
ling ut gjennom atmosfæren. En  gass
som absorberer  i dette området, vil ha
stor drivhuskapasitet. KFK-gassene
(Klor-Fluor-Karbonene) har slike egen-
skaper.

Du har kanskje merket deg at både
ozon og KFK-gasser opptrer både i
drivhusdebatten og i spørsmålet om
fortynning av ozonlaget. Det er viktig
å være klar over at gassene spiller helt
ulike roller i de to sakene: Ozon er viktig
som beskyttelse mot UV-stråling, men
er samtidig en drivhusgass. KFK-ene
kan avgi klor som deltar i ozonnedbryt-
ningen - men de er også drivhusgasser.

0,0001    0,0003     0,001      0,003   0,01            0,03
     Bølgelengde (mm)

A
bs

or
ps

jo
n
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En  enkel  klimamodell

Figur 28. En enkel fremstilling av strålingsbalansen uten atmosfære.

Slik kan du beregne drivhuseffekten!

Vi kan forstå drivhuseffekten ved hjelp
av en enkel, men instruktiv klima-
modell. For å gjennomføre beregnin-
gene, må vi bruke fysikk. For noen
lesere er kanskje det litt fremmed og
vanskelig.  Hvis du ikke forstår form-
lene som brukes, kan du likevel for-
søke å  følge med  i store trekk.

Vi tenker oss i første omgang en flat
jord som ikke har noen atmosfære.
Senere skal vi gå over til en jord med
en enkel atmosfære.

Strålingen fra både sola og jorda ligner
på strålingen fra det vi kaller svarte
legemer.  Det er ikke så viktig om du
vet hva det er, men svarte legemer
brukes ofte i modeller innen fysikk
fordi strålingen  fra disse er kjent i detalj
og kan beskrives ved hjelp av  fysiske
lover.

Temperaturen til svarte legemer er
avgjørende  for  strålingen som sendes
ut. Sola stråler omtrent  som et svart
legeme med temperatur på 5900 oC. I
figur 1 (side 1) kan du se likheten

Konstanten  σ = 5,67   σ = 5,67   σ = 5,67   σ = 5,67   σ = 5,67 . . . . . 1010101010−8 −8 −8 −8 −8 W/m2K4.

Når vi bruker Stefan-Boltzmanns lov,
må vi oppgi temperaturen i kelvin (K),
og ikke i grader celsius som vi er vant

A. Uten atmosfære

Vi antar først at jorda ikke har noen
atmosfære. Forholdene som vi da må
ta hensyn  til,  er  vist  i  fig  28. Energien
som kommer inn med solstrålingen
hvert sekund er gitt ved solarkon-
stanten S.
               S = 1370 W/m2

Av de gasser som slippes ut i atmosfæ-
ren, vil noen forbli der lenger enn
andre. Hvis en gass absorberer varme-
stråling og samtidig oppholder seg lenge
i atmosfæren, kan gassen ha stor ef-
fekt. Vi sier at den har en høy klima-
faktor. Denne faktoren angis gjerne
relativt til CO

2
. For eksempel er klima-

faktoren for metan 21 pr. masseenhet.
Siden CO

2 
er tyngre enn CH

4
, vil klima-

faktoren pr molekyl bli noe mindre,
nemlig 7,6.

 Klimafaktorer for de mest kjente klima-
gassene er satt opp i tabellen til høyre.

mellom  solstrålingen og  strålingen fra
et svart legeme med denne temperatu-
ren. Jorda stråler som et svart legeme
med temperatur på 15 oC.

Intensiteten (I) av strålingen fra et svart
legeme med temperatur T er gitt  ved
Stefan-Boltzmanns lov:

Klimafaktorer
pr. masseenhet relativt til CO

2

Karbondioksid (CO
2
)

Metan (CH
4
)

Lystgass (N
2
O)

KFK-11 (CFCl
3
)

KFK-12 (CF
2
Cl

2
)

1

21

310

3800

8100

I  =  σ σ σ σ σ T4

til. Temperaturen i kelvin er tempera-
turen i oC + 273.

Nå er vi rustet til å ta i bruk vår
klimamodell. Det gjør vi i to trinn: A)
uten atmosfære og B) med atmosfære.

De gjelder gassenes påvirkning på kli-
maet over en 100-års-periode.

Siden metan har en høyere klimafaktor
enn CO

2
, vil det være lurt å brenne

metan. Grunnen er at ett molekyl metan
gir ett molekyl CO

2
 og samtidig produ-

seres energi. Dette gjøres på en del
avfallsanlegg, og energien kan brukes
f.eks. til å varme opp boliger.

KFK-gassene er svært effektive som
drivhusgasser. Likevel gir de et relativt
lite bidrag til drivhuseffekten, siden det
er så få KFK-molekyler i atmosfæren
(se tabell s. 35).
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Hvis drivhustaket blir tettere, vil klima-
systemet  bevege seg mot en ny like-
vekt med høyere temperatur. Er dette
i ferd med å skje?

Målinger viser at middeltemperatu-
ren på jorda har steget med 0,3 - 0,6
grader de siste 100 år.

Det er endel som tyder på at stigningen
delvis kan skyldes økt drivhuseffekt
som resultat av utslipp av klimagasser.
Siden klimaet er i stadig forandring
også uten menneskenes medvirkning,
kan vi likevel ikke være sikre på hvilken
rolle vi har spilt i den observerte
temperaturøkningen.

For å få vite mer om hvordan klimaet
kan utvikle seg i fremtiden og hvor
mye temperaturen kan øke, har for-
skerne utviklet store  klimamodeller.
Før vi går nærmere inn på dette, skal vi
se litt på hvordan mengden av klima-
gasser i atmosfæren endrer seg og
hvilken rolle menneskene spiller.

Ca. 30 % av strålingen reflekteres fra
jorda og går rett ut i verdensrommet
igjen (vi sier at albedoen, A, er 0,3).
Det er dermed bare 70 % av energien,
nemlig (1-A) S, som brukes til å varme
opp jorda. Bakken blir varm og gir fra
seg stråling som er gitt ved Stefan-
Boltzmanns lov, og den er bestemt av
bakketemperatuen (T

B
). Fra fig. 28

kan vi sette opp et uttrykk for energi-
balansen for jordas overflate. Ener-
gien som jorda absorberer fra sola, er
like stor som den energien jorda stråler
ut når klimaet er i likevekt.:

Løsningen av disse ligningene gir en
bakketemperatur på:- 18 grader er ikke mye å trakte etter.

Det er middeltemperaturen på månen!
Vi  trenger litt klimagasser og drivhus-
effekt. La oss se hvordan det går da.

 Den absorberte solenergien er propor-
sjonal  med jordas tverrsnittsareal (πR2),
men på grunn av jordrotasjonen vil
energien bli fordelt over hele jordover-
flaten (4πR2). Faktoren (πR2/4πR2)
= 1/4  skyldes denne energifordelingen.

Nå kjenner vi  alle størrelser i ligningen,
og kan regne ut bakketemperaturen.

B. Med atmosfære
Vi antar nå at jorda  har en atmosfære
som ligner glasstaket på et drivhus.  For
enkelhets skyld antar vi at atmosfæren
(glasset) slipper inn all solstrålingen,
men absorberer all varmestrålingen  fra
jorda. Glasstaket vil bli varmet opp, og
stråler da som et sort legeme med
temperaturen T

g
. Det  sender ut stråling

både oppover og nedover. Vi får for-
hold som vist i figur 29.

Vi setter opp energibalansen for både
bakken og drivhustaket, og kan da
beregne bakketemperaturen.

   Figur 29. Energibalansen for jorda med atmosfære. Den ligner et tak.

Dette  enkle  regnestykket  viser at  hvis
en innfører en atmosfære som slipper
igjennom  solstrålingen  og  som sam-
tidig stopper all strålingen fra jorda, vil
middeltemperaturen øke med 47 gra-
der.

Drivhuseffekten i vår modell er altså
på 47 grader.

Den  atmosfæren vi  introduserte,  var
litt spesiell:  Den var helt «tett», og den
absorberte all stråling fra bakken.
Jordas atmosfære er ikke like tett, og
drivhuseffekten er derfor noe mindre.

Øker drivhuseffekten?

Middeltemperaturen  på  jorda  er
15 grader. Den «normale» drivhus-
effekt er altså på 33 grader.

TB  =  - 18 oC

TB   =   +  29  oC

Mottatt energi   =   avgitt energi

=   σ  σ  σ  σ  σTB
4(1 - A)S

     4

Drivhustaket:

σσσσσTB
4   =   2σσσσσTg

4

Bakken:

(1 - A)S
4

+  σ σ σ σ σTg
4       =    σσσσσTB

4

Mottatt energi   =   avgitt energi

Mottatt energi = avgitt energi
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Figur 30. Målinger av CO
2
  i atmosfæren startet i Det geofysiske år,  1958,  på vulkanen  Mauna  Loa på Hawaii. Mauna

Loa-målingene er vist her. Figuren viser blant annet årstidsvariasjon: I vekstsesongen tar planter og trær opp CO
2
,

og da synker måleverdiene. Måleresultatene har vi fått fra C.D. Keeling, Scripps Institution of Oceanography (1958-
1974) og P.P. Tans og K.W. Thoning ved National Oceanic and Atmospheric Administration (1974-1997).

Klimagasser
Den viktigste klimagassen er vann-
damp. Dette har fått liten plass i debat-
ten, fordi innholdet av vanndamp på-
virkes lite av menneskelig aktivitet.
Den mest omtalte drivhusgassen er
karbondioksid (CO

2
).

Karbondioksid

Mengden av CO
2 
i atmosfæren har økt

fra ca. 280 ppm før den industrielle
revolusjon  til ca. 360 ppm i 1997. Vi
har målt CO

2
 siden 1958, og disse

målingene er vist i figur 30.

Karbondioksid er blandet med de an-
dre gassene  i atmosfæren, og en mengde
på 360 ppm tilsvarer ca. 785
milliarder tonn rent karbon.
Mengden av karbon  i atmo-
sfæren har økt med omkring 3
milliarder tonn pr. år gjennom
1980-årene. I en periode på
ca. 3 år (i begynnelsen av
1990-årene) var økingen bare
halvparten så stor. Det  skapte
selvsagt stor diskusjon blant
forskerne. De siste målingene
tyder på at økningen igjen er
større.

Når det gjelder CO
2
-økningen i atmo-

sfæren  og  menneskenes  utslipp,  er det
viktig å studere karbonets  kretsløp.
Det er mye karbon på jorda (karbon
finnes i alt levende), og det deltar i et
kretsløp som vist i fig. 31 på neste side.
Tallene som er angitt for utslipp og
opptak er omtrentlige.  De viser bl.a. at
havet tar opp mer CO

2
 enn det  avgir.

Det vi kaller avskoging (forskjellen
mellom hugst og ny vekst av skog) er
også svært usikkert. Det er viktig å
merke seg at de naturlige utslipp av
CO

2 
til atmosfæren er langt større enn

de menneskeskapte. Menneskene bi-

Mauna Loa-observatoriet ligger
3400 meter over havet (1000 meter
høyere enn Galdhøpiggen) på et vul-
kansk fjell på øya Hawaii (den stør-
ste av øyene i Hawaii-gruppen).
Mauna-Loa-vulkanen i nærheten av
observatoriet har utbrudd med noen
års mellomrom, og selve observato-
riet ligger i et stort lavaområde. CO

2
-

målingene er basert på luft som tas
inn på toppen av det lille tårnet midt
på bildet, mens ozonmålinger gjø-
res i den runde kuppelen til høyre.

drar for tiden med 3 - 4 % av de totale
utslippene. Når det er snakk om tiltak
for å minske utslippene, er det bare
denne lille mengden vi rår over.

Mauna Loa

Kan vi fåkurven tilå flate ut?
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Er det bare i vår egen tid at CO
2
-

konsentrasjonen har forandret seg?  For
å få informasjon om CO

2
-mengden i

atmosfæren i riktig gamle dager, har en
forsøkt å studere isprøver. Når snøen
går over til is, vil det bli  innestengt små
bobler av luft. Ved å studere disse
boblene idag, tror vi at vi kan få infor-
masjon om atmosfæren slik den var
den gang boblene ble innefrosset.

Noen forskere har reist tvil om denne
metoden, og det er mange muligheter
for feiltolkninger. Vi  vet ikke sikkert
hva som har skjedd med isen i den
lange tiden som har gått. Resultater fra
isprøver brukes likevel til å anslå CO

2
-

mengden i atmosfæren tusenvis av år
bakover i tiden.

Isprøvene kan også si  noe om  tempe-
raturen  på den tid  isen ble  dannet.   For
å få informasjon om dette, ser vi på
fordelingen  av de  to oksygenisotopene
O-16 og O-18 i isen.

De fleste oksygenatomene veier 16
atomvektenheter. Av og til finner vi
noen som er litt tyngre - de veier 18
atomvektenheter.  Omkring 0,2 % av
vannet i havet inneholder den tunge
oksygenisotopen.

Når vannet fordamper, vil de normale
(lette) molekylene fordampe lettere  enn
de  tunge. Men  ved  regnvær eller snø
vil de tunge molekylene falle  raskest
ned. Fordelingen mellom  lette og tunge
molekyler i isen kan si noe om tempe-
raturen på den tiden isbreen ble dannet.

Figur 31. Karbonets kretsløp. Opptak og utslipp er gitt i milliarder tonn pr.
år. Tallene er usikre. Det vi vet mest om, er overskuddet av karbon til
atmosfæren. Dette kan vi måle (se fig. 30).

De andre klimagassene
Mengden av en rekke drivhusgasser
har økt de siste 50 årene. Foruten CO

2

gjelder det metan, lystgass og de
menneskeproduserte KFK-gassene.
Drivhusgassene som menneskene bi-
drar med, skyldes først og fremst vårt
forbruk av fossilt  brensel  (kull,  olje
og gass).

Vi  har tidligere   beregnet  drivhusef-
fekten  v.hj.a en svært enkel modell.
Nå skal vi se på litt mer realistiske
modeller og hva de kan fortelle oss om
drivhusgassenes betydning for klimaet.

Noen resultater fra isen i Antarktis er
vist i fig. 32. De forteller at CO

2
-

konsentrasjonen har variert mye gjen-
nom de siste 160 000 årene. Vi ser også
at det er en klar sammenheng  mellom
CO

2
-konsentrasjonen i atmosfæren og

temperaturen. Når CO
2
-mengden i at-

mosfæren øker, øker også  temperatu-
ren og omvendt. Ut fra figur 32 kan  vi
ikke si  hva som øker  først - CO

2 
 eller

temperaturen.

Figur 32.  Figuren  viser  hvordan  mengden  av  CO
2 
  og   temperatur  har  variert

de  siste  160 000 år.  Informasjonen   kommer   fra  den  2083 meter  lange
isprøven som  er  boret  i  Antarktis.  (Resultatene  er usikre).
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Figur 33. Figuren viser hvordan den globale middeltemperatur (kombinert
land-luft og hav-overflate) har endret seg de siste 130 årene. Dataene er gitt
i forhold til 30-årsperioden 1951 til 1980. Middeltemperaturen for hvert år er
gitt ved søyler, mens den heltrukne kurven er en glattet middelverdi.

Global middeltemperatur
Gjennomsnittstemperaturen for hele
jorda kalles den globale middel-
temperatur. Skal man bestemme
denne, trengs temperaturmålinger fra
en rekke stasjoner over hele kloden.
For å bestemme utviklingen i global
middeltremperatur over tid, er man
også avhengig av at stasjonene måler i
en årrekke.

Det er stort sett to forskergrupper som
har arbeidet med å bestemme den
globale temperatur. Det er J. Hansen
og medarbeidere i USA og P.D. Jones
og medarbeidere ved Universitetet i
East Anglia i England.

Hansens gruppe delte jordoverflaten
inn  i  80 like store ruter. Antall måle-
stasjoner innen en rute varierte fra 0 til
2244. Hver rute ble igjen delt inn i 100
underruter, og temperaturen ble be-
stemt på grunnlag av målestasjonene i
hver underrute. Målingene på hver
stasjon ble vektet med hensyn til av-
standen til  rutens sentrum.  Den glo-
bale temperaturen ble fastlagt ut fra
temperaturen i de 80 store rutene.

Når vi tolker resultatene, må vi være
klar over at det er en god del feilkilder
i temperaturmålingene. Det kan f.eks.
være:

1. Forandring i instrumentering.
2. Flytting av målestasjon.
3. Endret obervasjonstidspunkt.
4. Varmeforurensning (f.eks. økt ener-
    gibruk i omgivelsene).

I 1937 ble målestasjonen i Oslo flyttet
fra et område nær Universitetsbibliote-
ket i sentrum til Blindern utenfor sen-
trum. Etter den tid har det kommet en
god del bygninger i nærheten av Blin-
dern, og disse avgir varme. Slike ting
skaper usikkerhet i sammenligninger
mellom temperatur før og nå.

Arbeidet som er gjort, har  ført til at vi
har relativt god kjennskap til tempera-
turen gjennom de siste 100 år. Resul-
tatene fra ulike forskergrupper sam-
svarer stort sett bra, og viktige konklu-
sjoner er oppsummert i ruten under.

Vi kan sammenligne resultatene i figur
33 med en temperaturkurve beregnet
på grunnlag av CO

2
-økningen. Resul-

tatet av slike sammenligninger er at vi
ikke klarer å få overensstemmelse for
hele perioden. Hvis vi antar at tempe-
raturen reagerer umiddelbart på en
CO

2
-økning, vil vi få en brukbar over-

ensstemmelse frem til ca. 1940. Hvis vi
antar at systemet krever 50 år på å
komme i likevekt, får vi dårlig samsvar
i starten, men bedre mot slutten av
perioden.

En sammenligning mellom økning i
CO

2
 og temperatur er kanskje  ikke  helt

korrekt, fordi det er flere drivhusgasser
enn CO

2
 som har økt i mengde de siste

tiårene.

* Global middeltemperatur har
steget 0,3 - 0,6 grader de siste 100
år.

* Stigningen har vært størst ved
middels høye breddegrader.

* 1990-årene har vært blant de
varmeste siden temperatur-
målingene startet omkring 1860.

I figur 33 er vist utviklingen av den
globale temperaturen.
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Jeg lurer
på jeg !

Vi må ha et
nett av måle-stasjoner ov-

er hele jorda.
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Klimamodeller

I Norge har vi ingen store klimamodeller,
først og fremst fordi vi ikke har nok
datakapasitet. De store modellene er
laget i USA og England. Modellene
forandres stadig, fordi økt datakraft
gjør det mulig å ta hensyn til flere
forhold. De viktigste klimamodellene
er følgende:

NCAR: En modell laget av National
Center for Atmospheric Research, USA

Resultater

I en klimamodell deles jorda opp i flere
tusen «bokser» der sidekantene er noen
hundre kilometer (se fig 34). En slik
boks er lagdelt, og høyden er noen få
kilometer. I hver boks blir det tatt
hensyn  til  årstids- og breddegrads-
variasjoner i innfallende solstråling, til
høyde og form på landmassene, til
konsentrasjonen av drivhusgasser og
til vind- og vannstrømmer osv. Store
datamaskiner behandler  hver  boks for
seg og setter til slutt all informasjon
sammen for å gi et bilde av klimaet for
hele jorda. En modell omfatter 3 kom-
ponenter:

1. Dynamikk: Bevegelse og transport
av masse, vanndamp og energi.

2. Fysikk: Innstråling av energi fra
sola, utsendelse og absorpsjon av var-
mestråling fra jorda,  beregning  av den
hydrologiske syklus (fordampning,
kondensasjon, skydannelse, fordeling
av skydekket og nedbør).

3. Andre faktorer:  Prosesser  som
forbinder atmosfæren med land og
hav, for eksempel forholdet mellom
land,  hav  og  is  og refleksjonen av
solstråling fra hver av disse. Jord-
fuktighet  og  vegetasjon.

Hvis man bruker dagens konsentra-
sjon av drivhusgasser i modellen, bør
den gi dagens klima som resultat for å
være troverdig. For å finne ut hvordan
klimaet kan bli i fremtiden går en gjerne
ut fra en situasjon der atmosfærens
CO

2
-innhold har økt til det dobbelte.

Viktige faktorer i klimamodellene er
det vi  kaller  tilbakekoplinger.  For
eksempel kan det tenkes at en høyere
temperatur fører til et mindre snø-
dekke.  Det vil bety at en mindre del av
solenergien reflekteres, og resultatet
blir høyere temperatur og mer snø-
smelting. Vi har å gjøre med en selv-
forsterkende effekt. Dette er en positiv
tilbakekopling.

Eksempel på en negativ tilbakekopling
er at høyere temperatur kan gi større

Figur 34. Prinsippet for en klimamodell. Jordaoverflaten deles inn i bokser.

fordampning og dermed mer skyer.
Skyene reflekterer mye solstråling;
dermed vil mindre solstråling nå bak-
ken, og temperaturen vil bli lavere.
Dette er en dempende effekt. Det fin-
nes en rekke positive og negative tilbake-
koplinger som må tas hensyn til i de
store klimamodellene.

GISS: Modell fra Goddard Institute
for Space Studies, USA.

GFDL: Modell fra Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory, USA.

UKMO: Modell fra United Kingdom
Meteorological Office, England.

De fleste modellberegninger konsen-
trerer seg om det klimaet vi vil få hvis
mengden av CO

2
 i atmosfæren øker til

det dobbelte. Vi vet ikke om det vil bli
en dobling av CO

2
, eller når det eventu-

elt vil skje - en dobling er kun et vilkårlig
valgt utgangspunkt for modellbereg-
ningene. Enkelte forskergrupper tror at
det vil bli en dobling innen år 2100.

Alle modeller tilsier at doblet CO
2
-

konsentrasjon vil gi temperaturøkning.
Den beregnede økingen varierer fra ca.
1,5 grader til ca. 4 oC.

Fysiske lover
K = ma
gasslovene og  andre
fysiske  relasjoner.
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Havnivå og
temperatur

FNs klimapanel  IPCC

Hovedpunkter i IPCCs
1995-rapport

Temperaturøkningen på 0,3 -
0,6 oC de siste 100 år kan ha
sammenheng med menneske-
lige utslipp.

Vi kan vente en temperatur-
økning på 1,0 - 3,5 oC fram
mot år 2100.

Havnivået kan stige med 0,15
- 0,95 m fram mot år 2100.

*

*

*

I de senere årene har utviklingen av
klimaet på jorda blitt en stadig viktigere
politisk sak, og det har vært en rekke
internasjonale konferanser for å disku-
tere hvordan ulike land kan redusere
utslippene av drivhusgasser.

I 1988 etablerte FN og Verdens
meteorologiorganisasjon (WMO) et
klimapanel - Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC). Pa-
nelet skal samle og vurdere den nyeste
naturvitenskapelige, tekniske og øko-
nomiske forskningen relatert til klima-
utviklingen, for dermed å skape et
kunnskapsgrunnlag som politiske av-
gjørelser kan baseres på.

IPCC har hittil kommet med to større
rapporter, den siste i slutten av 1995. I
rapporten er opplysninger fra en rekke
kliammodeller sammenholdt. Det er
ikke mulig å si hvilken modell og hvil-
ken beregning som er best, men panelet
har på grunnlag av alle modellene kom-
met fram til noen uttalelser som de
mener klimapolitikken kan baseres på.
En del av de viktigste konklusjonene i
denne rapporten er oppsummert i bok-
sen til høyre.

Klimamodellene er ganske samstemte
når det gjelder den globale temperatur-
økingen. Derimot spriker de betydelig
når det gjelder geografisk temperatur-
fordeling - f.eks. er ikke modellene
samstemte når det gjelder temperatur-
endringene for oss i Norge.

I klimamodellenes beregninger av frem-
tidens klima må det gjøres antagelser
om hvordan utslippene av drivhus-
gasser vil endre seg i årene fremover.
Dette er det selvsagt vanskelig å si noe
sikkert om. I tillegg til effekten av
drivhusgassene, som vil gi en oppvar-
ming, regner man med at partikler
(særlig svovelsyrepartikler som dan-
nes ved utslipp av SO

2
) kan gi en

avkjølende effekt ved at sollys kastes
tilbake fra partiklene slik at mindre
solenergi når bakken. SO

2
-utslipp kan

altså dempe oppvarmingen lokalt i om-
rådet der utslippet skjer (sulfatpartikler
har ikke lang nok levetid i atmosfæren
til å spre seg over større områder).

Vulkaner sender ut svovel som kan
danne sulfatpartikler, og utbruddet av
Mt. Pinatubo i 1991 førte til en svak
nedgang i den  globale middeltemperatur
som varte i 2-3 år etter utbruddet.

Nedbør og fuktighet

Klimapanelets rapport er retningsgi-
vende for diskusjoner av klimaets ut-
vikling verden over. Vi skal komme
tilbake til IPCCs arbeid i avsnittet om
konsekvenser av økt drivhuseffekt.

De  fleste har nok hørt at økt
drivhuseffekt vil føre til en heving
av havnivået. Det  mange tenker
på, er at is og snø smelter slik at
vannet renner ut i havet. Fullt så

Det er viktig å merke seg at IPCCs
forutsigelser er langt fra sikre. De er
«gjetninger» basert på resultater fra
ulike klimamodeller, og det finnes
mange vitenskapsfolk som er kritiske
til panelets konklusjoner.

Nedbør og fordampning er viktig for
fuktighetsforholdene på jorda. Klima-
modellene forutsier at enkelte områder
vil få mer nedbør, andre mindre. Ifølge
modellene vil vi få større fuktighet i
Norge når CO

2 
-konsentrasjonen øker.

I områder mellom 40 og 50 grader
bredde (f.eks. Sør- og Mellomeuropa)
vil det bli tørrere. Modellene er heller
ikke samstemte når det gjelder nedbørs-
mønsteret, men de fleste modellene
forutsier mer nedbør mot høyere bred-
degrader (mot polene).

Oppsummering
Alle de store klimamodellene forutsier
en temperaturøking når CO

2
-konsen-

trasjonen dobles. Det er imidlertid store
sprik mellom de ulike modellene, og
blant problemene som gjenstår å løse er
skyenes rolle og særlig koblingen mel-
lom atmosfæren og havet.

enkelt er det nok ikke. Den viktigste årsaken til høyere havnivå er at vannet
utvider seg når temperaturen øker (når det er mer enn +4 oC).

Mengden av vann på jorda er konstant. En del av vannet er knyttet til landjorda
i form av isbreer, elver og sjøer. Mesteparten av vannet (hele 97,3 %) befinner
seg i havet. Smelting av is som flyter i havet vil ikke endre nivået, men hvis de
store ismassene på land på Grønland eller i Antarktis smeltet eller gled ut i havet,
ville det få en dramatisk effekt. Det var nettopp det siste amerikaneren J.H.
Mercer skremte verden med i 1978.
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Det er meget vanskelig å bestemme
havnivået. Det krever et nett av måles-
tasjoner rundt om på jorda. Ved alle
målestasjonene må en korrigere for
tidevannsvariasjoner og for at land-
massene  enten hever eller senker seg.
Her i Skandinavia har landet  hevet  seg
helt siden siste istid, og det stiger fort-
satt. I løpet av de siste 100 årene har

De store ismassene

Utvidelse av havet
Vi kan dele havet inn i flere lag. Det
øverste (ca. 100 meter) kalles bland-
ingslaget. Mellom 100 og 1000 m fin-
ner vi et lag der temperaturen synker
med dybden (det kalles termoklinen).
Nederst finner vi et område med kon-
stant temperatur på ca. 6 grader. Års-
tidsvariasjoner i temperaturen fører til
svingninger på ca. 8 cm i havnivået.

Varmetransporten i termoklinen er stort
sett horisontal, det vil si at havstrøm-
mer fører vann mellom varmere og
kjøligere områder på jordoverflaten.
Mellom  Bermuda og  Spania ble van-
net i termoklinen avkjølt med 0,6 gra-
der i perioden 1957 til 1981. Dette ga
en reduksjon på 4 cm i lagets tykkelse.
I samme periode økte temperaturen  i
Atlanteren med  0,2 grader i laget
mellom 1000 m og 3000 m. Dette ga en
økning i tykkelsen på ca. 4 cm. Alle
vannlag på kloden må inkluderes  for at
klimamodellene skal bli korrekte.

Isen i Vest-Antarktis (halvøya som
peker mot Syd-Amerika) hviler på fjell
som ligger under havnivå. Mercer mente
at denne delen av Antarktis-isen var
ustabil og kunne gli ut på dypere vann.
Denne hypotesen førte til at en i 1990
laget et forskningsprogram (kalt
«SeaRISE» som skulle studere dette
nærmere. Forskerne mente at det var
aktive «is-strømmer» som førte is fra
Vest-Antarktis og ut i Rosshavet.

Disse isstømmene (merket A - E på fig-
uren) mente de var et tegn på at ismassen
allerede var på gli ut mot havet.

Ny forskning har vist at disse isstrøm-
mene ikke strømmer jevnt og dumper
is ut i Rosshavet. For eksempel ser det
ut til at den største stømmen (C) stop-
pet opp for 130 år siden. Ellen Mosely-
Thompson ved Byrd Polar Research
Center) sier at «is-strømmer» ser ut til
å starte og stoppe uten at vi vet hvorfor.
Et annet argument som taler imot ut-
glidningen er de store klimamodellene
som tilsier at den store ismassen i
Antarktis ikke vil smelte, men tvert
imot øke i størrelse.

Hvordan bestemme havnivå?

D. Schneider; Scientific American,
mars 1997

Isen i Antarktis og på Grønland utgjør
til sammen  99,5 %  av all  is  på  land.
Hvis all Grønlandsisen smeltet, ville
havet stige med 6,8 meter, mens smel-
ting av isen i Antarktis ville gi en
stigning  på  hele 73,2 meter. Isen i
Vest-Antarktis ville også gi en stigning
på flere meter.

Vi bør kanskje nevne at isflak eller
isfjell som flyter i havet, ikke  påvirker
havnivået selv om de smelter. Dette
skjønner du hvis du kjenner Arkime-
des' lov.

Isbreenes størrelse avhenger ikke bare
av temperatur, men også av nedbør-
mengde. Ismassenes effekt på havni-
vået ved en klimaendring vil bestem-
mes dels av avsmelting om sommeren,
dels av tilvekst ved snøfall om vinteren.

En temperaturøkning på for eksempel
3,5 grader vil øke netto avsmelting av
Grønlandsisen. Beregninger  viser at
avsmeltingen  vil  øke  med  45  til  95
 km3 pr. år i forhold til dagens nivå
(merk at det er kubikk-kilometer). Det
betyr at det vil ta  26 000  til  53 000  år
før  hele Grønlandsisen er  nedsmeltet.

For Antarktis blir resultatet et annet. I
følge  modellene blir  det  mer  nedbør
i disse områdene, og  siden temperatu-
ren er så  lav, vil nedbøren  komme  i
form  av  snø.  Ellen  Mosley-Thompson
har gjort målinger på  isen i Anatrktis,
og hun konkluderer med at vi ikke vet
om Antarktis-isen vokser eller avtar.
NASA vil i år 2002 sende opp en
satellitt som ved hjelp av en laser skal
kunne måle iskappens tykkelse med en
nøyaktighet på èn cm pr. år.

Det betyr at vi først en gang ut i det
neste århundre vil få svar på om
Antarktis-isen vokser eller avtar.

landet  hevet seg med 47 cm. Samtidig
har  havet steget med  ca. 10 cm, så alt
i alt har havnivået sunket hos oss.

Forskerne tror at havnivået de siste
tiårene har steget med ca. 2 mm pr. år.
Det skulle tilsi ca 20 cm på 100 år.
Klimamodellene forutsier at økt
drivhuseffekt vil gi økt vanndamp-
innhold i atmosfæren, hvilket igjen vil
endre nedbørsmønsteret og påvirke
avrenning fra elver og isbreer til havet.

La oss se litt nærmere på de prosessene
som påvirker havnivået.
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Golfstrømmen

Konsekvenser for landbruk
Klimaendringer vil selvsagt få prak-
tiske og økonomiske konsekvenser.
Mest dramatisk kan det bli for områder
som mister landareal pga havnivå-
stigning. Bangladesh er et slikt område.
Landet er svært folkerikt, og det kan
tenkes at millioner av mennesker må
flytte hvis havet skulle stige med f.eks.
en halv meter.

I noen områder kan  avlinger av korn
og andre matvekster øke. Dette blir
antakelig tilfellet for Norge, fordi mo-
dellene tilsier mer regn og høyere tem-
peratur som vil  ha en gunstig effekt på
mange vekster. I andre områder kan

det bli hyppigere tørke og dermed  min-
dre  matvareproduksjon.

Ikke bare nyttevekster, men også det
naturlige plantelivet vil kunne endres
som følge av klimaendringer. Når tem-
peratur- og nedbørforhold skifter, vil
de ulike artenes utbredelsesområder
forskyve seg. For skogene er det ventet
størst endringer ved høye breddegarder
- for eksempel i Norge. Konsekven-
sene av klimaendringer for skoger,
landbruk og økonomi er et stort og
komplisert tema som vi ikke kan ta opp
i sin helhet i dette heftet.

I de siste årenes diskusjoner om klimautviklingen har det
vært drøftet om Golfstrømmen kan tenkes å bli svakere eller
forandre retning som følge av klimaendringer. For å vurdere
denne muligheten, må vi vite litt mer om hva som driver
denne havstrømmen. Golfstrømmen har to hoved-drivkref-
ter.

1. Vinden og jordrotasjon. Vindretningen over Atlanter-
havet er stort sett fra vest mot øst, og luftmassene som
beveger seg over havet, «drar» med seg vannet. Dette er den
sterkeste drivmekanismen.

2. Forskjeller i saltholdighet. Vann som er kaldt og har
høyt saltinnhold, vil synke. Når det varme  saltvannet  i Golf-
strømmen kommer til Nordatlanteren, vil det avkjøles og
synke mot bunnen, og dette fører til at mer varmt vann
«suges» inn mot «sluket». På dypet strømmer det kalde
vannet tilbake til tropiske strøk.

Hvordan vil hver av disse drivkreftene påvirkes av økt
drivhuseffekt?  Det vet vi  relativt lite om. Klimamodellene
forutsier mer nedbør ved økt drivhuseffekt. Dette, sammen
med issmelting, betyr at mer ferskvann vil renne ut i havet
i nordlige områder, og saltholdigheten blir dermed mindre.
Dette kan føre til en svekking av dypvannsdannelsen (det at
kaldt, salt vann synker ned), og dermed til en svekking av
Golfstrømmen.

Når det gjelder vestavindens rolle, er det vanskelig å vite noe.
Vind- og havstrømmer virker sammen med resten av
klimasystemet i et komplekst samspill. Vi kan ikke være
sikre, men  alt i alt virker det lite sannsynlig at økt drivhus-
effekt vil svekke Golfstrømmen så mye at klimaet blir
vesentlig kaldere i nordområdene.

Ved en CO
2
-dobling antas det at havet vil stige 15-95

cm. Den viktigste årsaken er termisk utvidelse av
havvannet, mens de store isbreene ikke ventes å gi
noe vesentlig bidrag.

En stigning vil særlig være bekymringsfull for områ-
der som ligger lavt over havet, f.eks. øystater og
områder av Nederland og Bangladesh.

Golfstrømmen, eller Den nordatlantiske strøm som den
mer presist heter, er en strøm av varmt vann som går fra
Mexicogulfen og nordøstover. I Nordatlanteren forgrener
strømmen seg, og én av grenene følger kysten av Norge. Du
har sikkert hørt at vi kan takke Golfstrømmen for at vi har
et mildere klima i Norge enn mange andre steder som ligger
like langt nord.

Vil havet stige ?

Jeg lurer
på jeg !

Vil  Golfstrøm-men snu? VilM a l d i v e n edrukne i havet?
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For tiden diskuteres det hva vi kan
gjøre for å begrense den forventede
økning av drivhuseffekten og dempe
konsekvensene. Tiltakene er av to
hovedtyper: Tiltak for å begrense at-
mosfærens konsentrasjon av klima-
gasser, og tiltak for å takle de endringer
som vil oppstå.

I dette heftet skal vi kune drøfte mulig-
hetene til å begrense konsentrasjonen
av klimagasser. Det har vært fremsatt
en del «eksotiske»  løsninger på dette,
f.eks. å lagre CO

2
 i havet eller å «gjødsle»

visse  havområder med jern for på den
måten å øke planktonveksten, noe som
igjen vil føre til stort opptak av CO

2
.

Slike planer er spennende, men de vil
neppe være tilstrekkelige til å stoppe
veksten av kliamgasser i atmosfæren.
Det mest realistiske er fortsatt å be-
grense utslippene, og vi skal se litt på
muligheten til å gjøre dette for de
viktigste klimagassene.

KFK-gasser
Alle KFK-gasser, som er laget av men-
nesker,  kan vi holde kontroll med.
En rekke land har nå undertegnet Mon-
treal-protokollen og har dermed for-
pliktet seg til å stoppe utslippene av
KFK-gasser. Målinger som er gjort en
rekke steder over hele jorda viser at
konsentrasjonen av den vanligste KFK-
gassen i lufta ved bakken flatet ut
omkring 1990 og har begynt å avta.
Tiltakene mot utslipp av KFK-gasser
(som opprinnelig ble gjort pga ozonla-
get) synes altså å ha vært vellykkede.

Metan
Det er store menneskeskapte kilder for
utslipp av  metan. Risdyrking og hus-
dyrhold står for omkring 30 % av
utslippet, og omkring 25 % skyldes
brenning av biomasse, nedbryting av
avfall uten tilstrekkelig tilgang på oksy-
gen, og bidrag fra naturgass og gruve-
drift. Ved å brenne metangassen kan
utslippene reduseres noe (se s. 37).
Som  tidligere nevnt, vil dette gi energi
samtidig som karbonet overføres til
den mindre effektive klimagassen CO

2
.

Tiltak

Karbondioksid - CO2

CO
2
-utslippet som menneskene bidrar

med er stort sett knyttet til energi-
produksjon - bruk av kull, olje og gass.

Figur 35. De fylte sirklene angir menneskenes årlige utslipp av CO
2
  (regnet

i rent karbon)  fra  fossilt brensel. Idag slipper vi ut omkring 22  milliarder tonn
CO

2
 pr. år. Det tilsvarer ca. 6 milliarder tonn rent karbon. CO

2
 -konsentrasjo-

nen i atmosfæren øker. Den årlige økningen (midlet over 5-årsperioder) er vist
med kvadrater. Økingen var noe mindre i begynnelsen av 1990-årene, men har
siden steget igjen.

Figur 35 viser at ca. 55 % av av våre
utslipp fra fossilt brensel blir igjen i
atmosfæren,  mens ca. 45 %  blir tatt
opp av naturen.

C  og  CO2

Det er kanskje litt forvirrende at vi
noen ganger snakker om mengde
karbon (C) og noen ganger om CO

2
.

Det kommer av at i atmosfæren
finner vi karbonet i form av CO

2
,

mens vi de fleste andre steder finner
karbon bundet i andre former (f.eks.
sukker og stivelse i planter). Siden
karbonatomet veier 12 atomvekt-
enheter og CO

2 
 veier 44, er forskjel-

CO2/C = 44/12  =  3,67

Mennekenes
utslipp av CO

2

Årlig øking av CO
2

i atmosfæren

Det årlige menneskeskapte utslipp av
CO

2
 tilsvarer 6 milliarder tonn rent

karbon.  Av dette blir omtrent halvpar-
ten tatt opp i naturen (planter, havet),
mens den andre halvparten blir igjen i
atmosfæren (se figur 35). Atmosfæ-
rens innhold av karbon øker stadig,
som vist i figur 30 på side 39. Vi har
brukt den figuren til å beregne den
årlige tilvekst.

CO
2
-utslipp pga. fossilt brensel har

steget gradvis fra ca. 350 millioner tonn
årlig i 1860 (det tilsvarer ca. 100 millio-
ner tonn rent karbon) til omkring 22
milliarder tonn i 1988 (ca. 63  ganger så
mye som i 1860).

Siden verdens  befolkning  øker,   vil
også energiproduksjonen øke i tid-
en fremover. Hvis vi ikke gjør større
bruk av andre energiformer, må vi
forvente at de menneskeskapte CO

2
-

utslippene øker.

Lystgass
De naturlige og menneskeskapte kil-
dene er omtrent like store når det
gjelder N

2
O. Det største menneske-

skapte utslippet er knyttet til forbruk av
fossilt brensel, mens en mindre del er
knyttet til landbruk og kunstgjødsel.
Reduksjon i utslippet av lystgass er
nært knyttet til utslippene av CO

2
.

Viktig figur !
Kan brukes for å vur-
dere effekten av å redu-
sere CO

2
-utslippene.
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Klimakonvensjonen

Det politiske engasjementet i klima-
spørsmål har vært sterkt i de senere år.
FNs klimapanel, IPCC, ble opprettet i
1988, og i 1992 ble en internasjonal

Figur 35 er spennende og kanskje nyt-
tig når en skal vurdere effekten av tiltak
mot CO

2
-utslipp. Den sier at mennes-

kene slipper ut 6 milliarder tonn karbon
i året. Dette inngår i det store karbon-
kretsløpet (se figur 31), og naturen tar
i alt opp ca. halvparten av utslippet. En
kunne da være fristet til å tro at hvis vi
reduserte våre utslipp til det halve, ville
CO

2
-mengden i atmosfæren slutte å

vokse. Tror du det ville løse proble-
met?

Det  er grunn til å tro at svaret er nei!
Går vi tilbake til begynnelsen av 1960-
årene, ser vi av figur 35  at utslippene
var bare halvparten av det de er nå.Også
da tok naturen opp bare halvparten av
utslippet, og karbonmengden økte med

ca. 1,5 milliarder tonn pr. år. Det er
derfor grunn til å ha et realistisk syn på
effekten av å stabilisere våre CO

2
-

utslipp eller foreta en svak reduksjon;
veksten i atmosfæren vil neppe stoppe
så lenge vi slipper ut noe «ekstra» CO

2

fra fossile kilder. Vi må igjen peke på
at de CO

2
-utslipp vi rår over utgjør bare

3 -  4 % av det totale utslipp i karbonets
kretsløp. Naturens utslipp og opptak er
heller ikke konstante.

Energikilder
Hvilke alternativer har vi til de fossile
energikildene?  På  sola  produseres
energien ved fusjon, dvs. at atom-
kjerner smelter sammen og  masse
omdannes til energi etter Einstein be-
rømte formel:

E = mc2

Det er en fremtidsdrøm for oss å kunne
utnytte fusjonsenergien i kontrollerte
former på jorda. Når og om det vil skje
er vanskelig å si noe om, men i vente-
tiden må vi nytte de energikilder som er
tilgjengelige.

Idag kommer omkring 80 % av ener-
gien vi bruker fra forbrenning av kull,
olje, gass og biomasse. All forbrenning
fører til utslipp av CO

2
 og en rekke

andre avfallsstoffer. Bortsett fra
biomasse er dette ikke fornybare ener-
gikilder  (i  hvert fall ikke innen et
rimelig tidsperspektiv). Kull, olje og
gass vil etterhvert ta slutt, og vi får håpe
at det er andre energikilder som kan ta
over. Det nærmeste hundreåret vil nok
fossilt brensel bli brukt i stadig større
målestokk til tross for alle klimakon-
vensjoner. Verdens befolkning øker,
og  det  krever  nødvendigvis mer
energi.

I fremtiden må vi i sterkere grad satse
på andre energikilder, og  det er på høy

klimakonvensjon undertegnet av 154
stater samt EU-landene i Rio de Ja-
neiro. I konvensjonen påtar i-landene
seg ansvar for å gjøre noe med klima-
problemet - men avtalen inneholder
ikke noen  konkrete forpliktelser, og
det har vært opp til de enkelte land å
sette sine egne mål for klimapolitikken.

Det spiller ingen rolle for klimaet hvil-
ket land utslippene kommer fra, og
fordi det kan være billigere å gjennom-
føre tiltak i noen land enn i andre,
arbeides det med å utvikle et system
der f.eks. Norge kan betale for tiltak i
land der utslippene er større og tilta-
kene billigere enn hos oss. En nærmere
drøfting av disse spørsmålene får ikke
plass i dette heftet.

Det er flere måter å utnytte energien fra
sola på. Vi skal se på to av de viktigste.

1. Sola kan varme opp vann som
brukes til oppvarming av bygninger og
varmtvann. Et norsk selskap har utvik-
let  et «solenergitak»  som  legges på
hus i stedet for takstein og som kan gi
opptil  500  kWh  pr  kvadratmeter i
året. Takplatene består av «renner»
dekket med gjennomsiktig plast. Van-
net renner langsomt nedover taket i
rennene, varmes opp på veien og ledes
ned i en tank inne i  huset, der det
brukes til varmtvann eller til oppvar-

Solenergi

tid å drøfte de forskjellige energikilder
vi  har til rådighet. Vi må på en nøktern
måte diskutere ressurser, teknologi,
forurensning, risiko for ulykker og
avfallsproblemer. Vi skal kort nevne
noen av de alternative energikildene.

Vindenergi

I noen land, f.eks. Nederland, har vind-
energi vært i utstrakt bruk i århundrer.
Forutsetningen er selvsagt at det blåser
mye på stedet der vindmøllen monte-
res! En vindmølle kan drive en genera-
tor som gir elektrisk energi. I store deler
av Norge blåser det tilstrekkelig til at
vindenergi kan være et alternativ.

ming av huset.
2. Det de fleste forbinder med sol-
energi er kanskje solpanelene med
såkalte fotovoltiske celler. Det er
mange som har slike på hyttene sine.
Cellene består av halvledermateriale,
og fotonene i solstrålingen frigjør elek-
troner  i materialet slik at det dannes en
elektrisk strøm. Solenergi gjøres altså
om til elektrisk energi. Foreløpig kan
fotovoltiske celler bare utnytte 15 - 20
% av energien i solstrålingen.
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Energi   -   oppsummering

Kjerneenergi

Et kjerneenergiverk er idag basert på
fisjon (se Temahefte 2). Energi frigjø-
res når store atomkjerner spaltes til
mindre. Norge har ingen kjerne-
energiverk,  men i Sverige kommer
om-kring 50% av elektrisiteten fra
kjerneenergi, og i Frankrike omkring
70 %.

Ved  normal drift er et kjerneenergi-
verk en svært liten belastning på mil-
jøet. Avfallsproduktene er radioaktive
stoffer som må lagres isolert og sikkert
i flere århundrer. Risikoen for ulykker
gjør imidlertid at mange er skeptiske til
bruk av kjerneenergi.

Vannkraft

I land som Norge, som har høye fjell,
kan man utnytte energien i vannfallene

J o r d -
varme

I jordas indre er det varmt - det viser seg
f.eks. ved vulkanutbrudd og varme
kilder. Jordvarmen kan utnyttes ved at
man borer dype hull, pumper ned vann
og lar det varmes opp før det pumpes
opp igjen og brukes til oppvarming eller
til å lage damp som driver en generator.

Vi har tatt med en liten  smakebit  på
ulike energikilder og utnyttelsen av
dem. Vi har gjort dette  fordi energibru-
ken i verden er helt sentral  i klima-
spørsmålet.

Det er både positive og negative sider
ved alle energikilder. Når vi diskuterer
bruken av disse energiklidene, er det en
rekke forhold vi må ta hensyn til:
ressurser, teknologi, økonomi, avfalls-
produkter, risiko for ulykker osv.

La oss til slutt nevne et par punkter som
vi mener er viktige i energidebatten:

Bioenergi

Biomasse (dvs plantemateriale) er en
energikilde  som  mange mener kan gi
et verdifullt bidrag. Den er fornybar
(innen et rimelig tidsperspektiv), og
hvis skogen  vokser til i samme takt
som den forbrennes, vil CO

2
-regnska-

pet gå i balanse. Det er grunn til å
forvente en stor innsats med hensyn til
bioenergi i områder der en har en
betydelig vekst av skog.

2. I de neste 100 år må vi i stor grad
bruke fossilt brensel og kjernekraft.
Selv om vi skulle ønske at situasjonen
hadde vært annerledes, vil energibru-
ken i mange år fremover  måtte baseres
på de kjente energikildene. Grunnen er
at vi fortsatt ikke har god nok teknologi
til å skaffe nok energi gjennom «alter-
native» kilder. Vi kan imidlertid forbe-
dre de velkjente energikildene både
med hensyn til avfall og til risiko.
Etterhvert må vi satse i stadig større
grad på de fornybare energikildene.1. Energiforbruket vil øke.

Verdens befolkning øker raskt. Svært

mange lever i fattigdom, og en bedring
av levestandarden til disse vil innebære
større bruk av energi.

Naturen følger sine egne lover.
Skal vi ta vare på jorda og de
ressursene vi  har til  rådighet, må
vi ha kjennskap til hvordan disse
lovene styrer  utviklingen på jorda.

Noe av det viktigste i miljødebatten
er kunnskap om de prosesser
som  bestemmer  klimaet og stråle-
miljøet  på jorda. Vårt håp er at
dette  temaheftet (sammen med
de to andre) har gitt deg et lite
innblikk  i det  spennende fag-
feltet som vi kaller miljøfysikk.

til å produsere elektrisk energi.
Denne energiproduksjonen er
miljøvennlig og effektiv, men
utbygging av fosser og opp-
demming av innsjøer endrer
ofte landskapet og går ut over
naturskjønnheten og det bio-
logiske mangfold. mange ste-
der i verden kan det bygges
vannkraftverk som kan bidra
betydelig til energiproduk-
sjonen.
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Boka KLIMA – Drivhuseffekt –
Energi gir informasjon om  atmo-
sfærens innhold av vann, CO

2
 og an-

dre gasser som gir en naturlig drivhus-
effekt. Forbrenning av kull, olje og
gass frigjør CO

2 
til atmosfæren, og

drivhuseffekten kan bli sterkere. Ved
hjelp av modeller kan en vurdere virk-
ningene av en slik forsterkning. Boka
gir informasjon om fornybare og ikke
fornybare energikilder.

Stråling og Helse handler om radio-
aktivitet og røntgenstråling og bruken
av stråling i  medisin og forskning.
Stråling kan helbrede kreft og samti-
dig representere en risiko for kreft.
Stråling og miljø diskuteres med basis
i kjernekraft, ulykker og radioaktiv
forurensning. Boka er også på
Internett. Den er også oppdatert og
gitt på engelsk.

Radiation and Health

SOLSTRÅLING. Sol – ozon – helse
tar opp hele fagfeltet med solstråling
– ozon og helse. Vi dikuterer
solstrålingens positive og negative
helseeffekter. Vi viser hvordan det
dannes D-vitamin og hvordan du blir
brun. Vi diskuterer også stråleskader
på DNA-molekylet som i sin tur kan
gi hudkreft.
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