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Går vi mot et arktisk ozonhuil?

Geir O. Braathen
Norsk institutt for luftforskning

Innledning
Ozonhullet i Antarktis ble oppdaget i 1985 av
britiske forskere. Ser vi en tilsvarende utvik-
ling i Arktis? Det er dette spørsmål som skal
prøves besvart.

Hva er observert?
I løpet av 1990-tallet har det vært flere vintre
der man i nordområdene har sett betydelig
nedbrytning av ozon, men ikke av samme al-
vorlighetsgrad som i Antarktis.

Satettitt-observasjoner
Satellitter gir god global dekning og med va-
lidering fra bakkebaserte instrumentert gir sli-
ke data verdifull informasjon om trender.
Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
har spilt en viktig rolle i global kartlegging av
ozonlaget.
Normalt vil det i løpet av vinteren og våren
bygge seg opp et stadig tykkere ozonlag i
nordområdene slik at man finner mer ozon jo
lenger nord man kommer. Dette skyldes
transport fra tropene samt nedsynkning av
ozonrik luft fra høyere luftlag. I figur la ser
man hvordan ozon fordelte seg over nord-
områdene i 1980.11992 var ozonlaget blitt en
del tynnere (figur lb), og i 1997 ser vi en si-
tuasjon der det er mindre ozon i Arktis enn
ved midlere bredder (figur le).

Lineær trend: -0.39%/år
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Figur 2. Malinger av totalozon (korrigert for års-
tidsvariasjoner) over Oslo for tidsrommet 1979-
1998. Målingene erforetatt ved Fysisk institutt,
Universitetet i Oslo. Trendberegningen erforetatt
ved NILU under Statlig program for forurens-
ningsovervåking. Nedgangen er på 0.39 ±0.07%
pr. år.

Bakkebaserte malinger
I Norge har det over de siste ca. 20 år skjedd
en gradvis nedgang i ozonlagets tykkelse.
Malinger fra Oslo og Tromsø viser en signi-
fikant nedgang i ozon over dette tidsrommet.
Figur 2 viser denne utviklingen for Oslo.
For Tromsø har man sått sammen satellitt-
data fra TOMS og bakkebaserte malinger ut-
ført av Nordlysobservatoriet og NILU for å få
en lang nok tidsserie. Figur 3 viser resultatet
av en trendanalyse på dette datamaterialet.
I Ny-Ålesund foretar NILU malinger med et
DOAS-instrument som gir informasjon om to-
talkolonner av ozon og NO2. Disse målinge-
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Figur 1. TOMS-kart som viser midlere totalozonfor mars over nordområdene i 1980 (a), 1992 (b) og
1997 (c). Mens man i 1980 hadde en situasjon med merozon i Arktis enn lenger sør, er situasjonen i
1997 omvendt.
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— Lineær trend: -0.45+/-0.11 %/år
— Sesongkorrigerte mAnedsmidler
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Figur 3- Malinger av totalozon (korrigert for års-
tidsvariasjoner) over Tromsø for tidsrommet fra
19 79 til 1998. Datasettet er sått sammen av ma-
linger fra TOMS (1979-1983) og vha. Dobson-
spektrofotometeret ved Nordlysobservatoriet
(1984-1998). Trendberegningen erforetatt ved
NILU under Statlig program for forurensnings-
overvåking. Nedgangen er på 0.45 ± 0.11%/år.

ne viser at det har vært flere vintre på 90-
tallet med tildels stor reduksjon i ozon i for-
hold til langtidsmiddelet. Figur 4 viser malin-
ger for vårsesongen for de siste år.

Ozonsonder
En ozonsonde er en elektrokjemisk sensor
som sendes opp i stratosfæren med ballong
på samme måte som en værballong (radio-
sonde). Dette er et velegnet instrument for å
kartlegge omfanget av ozonnedbrytning i
Arktis. Med en ozonsonde får man informa-
sjon om den vertikale fordelingen av ozon,
og dette gjør det lettere å forstå prosessene
som ligger bak ozontap. En ozonsonde kan
også slippes under nesten alle slags værfor-
hold, og den fungerer også i polarnatten. Ma-
linger utført fra en rekke sondestasjoner i
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Figur 4. Malinger av totalozon utført av NILU i
Ny-Ålesundfra 1993 til 1998.I1997fait ozon-
verdien ned i 40% under langtidsmiddelet. 11998
fant det sted mindre ozonnedbrytning enn en del
av de andre årene på 90-tallet. Dette skyldes rela-
tivt høye temperaturer i stratosfæren.

Arktis er samlet sammen og analysert med
hensyn på endringen i blandingsforholdet av
ozon som en funksjon av tiden gjennom en
rekke vintre. Resultatet for to av disse vintre-
ne er vist i Figur 5.
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Figur 5. Tidsutvikling av blandingsforholdet av
ozon (ppm) på 475K(ca. 20 km) som funksjon
av tiden i løpet av vinteren 1991-92 (a) og 1995-
96 (b). De gråprikkene representerer enkeltson-
deringer, og den tykke sorte kurven er et syv-da-
gers glidende middel. Den grå skyggelagte
kurven viser arealet der temperaturen har vært
under 195K(-78'C). Dette gir en indikasjon av
hvorstorforkomsten avpolare stratosfæriske sky-
er (PSC) av type I har vært og dermed graden av
aktivering av halogenkomponenter. Vinteren
1991-92 var en vinter med forholdsvis liten fore-
komst av PSC, mens vinteren 1995-96 var en vin-
ter med omfattende forekomst av disse. Man ser
en sammenheng mellom mengden av PSC og
graden av ozonnedgang i løpet av en vinterperi-
ode.

Framtidsutsikter
Man har i løpet av 90-tallet sett en utvikling i
retning av stadig større ozontap med vintrene
1996 og 1997 som de hittil verste. Situasjonen
har heldigvis vært mer normal i 1998 og 1999.
En rekke faktorer vil kunne påvirke ozonla-
get i negativ retning de kommende år:
• Takten i utfasing av ozonødeleggende

stoffer.
• Den raske veksten i bruken av enkelte

erstatningsstoffer.
• Økt konsentrasjon av vanndamp pga. fly-

trafikk samt økning i konsentrasjonen av
metan.

• Synkende temperatur i stratosfæren pga.
økning i konsentrasjonen av klimagasser.

• Store vulkan-utbrudd.
• Endring i tidspunktet for når polarhvirve-

len går i oppløsning.
Usikkerheten omkring mange av disse fakto-
rene er stor. Det er derfor ikke mulig å kom-
me med en nøyaktig prognose for ozonlagets
utvikling, men det er grunn til å anta at man i
de neste 10-20 år vil oppleve enda større re-
duksjon i ozon enn det som er observert hittil.


