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Sammanfattning 
Mätningar av den atmosfäriska kolumnen av väteklorid, ozon och ersättningfreonet HCFC22 
har, tillsammans med flera andra ämnen, genomförts under 53 dagar år 2010 från Harestua 
solobservatorium (60oN, 11oO). Mätningarna är en del i det Svenska naturvårdsverkets 
program: Skyddande ozonskikt och görs inom ramen för det globala nätverket NDACC. För 
Harestua mätstation finns sedan 1994 cirka 800 mätdagar lagrade i en databas, vilket 
möjliggör att studera trender av ovan nämnda ämnen. En analys av trenden för ozon indikerar 
en svag positiv trend på 0.25%/år. För HCl, i vilket merparten av atmosfären klor finns lagrat, 
erhålls en signifikant negativ trend på 0.90%/år och för HCFC 22 en positiv trend på 4.3%/år.  

1 Bakgrund 
 
Inom det globala nätverket NDACC (http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/) vilket är aktivt sedan 
1991, mäts idag den totala mängden av olika ämnen i atmosfären. Detta görs genom att mäta 
infraröda spektra av solen och ur dessa utvärdera den totala mängden (totalkolumnen) av 
ämnet som solljuset passerat, Figur 1. Mätningarna finansieras huvudsakligen av 
naturvårdsverket via programmet skyddande ozonskikt. Analysen av data har även finansierats 
via det just avslutade EU projektet HYMN vilket har fokuserat på metan och lustgas i 
stratosfären. Vi har också ingått i det integrerade EU projektet Geomon, vilka finansierar 
rapportering av HCl och ClONO2 till en databas samt deltagande i möten. 
 

 
Figur 1. Infraröda spektra av solen mäts med en Fourier transform infraröd spektrometer 
(FTIR) och ur spektra utvärderas den totala mängden (totalkolumnen) av ämnet som solljuset 
passerat. 
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I Harestua, 50 km norr om Oslo, har solabsorptionsmätningar bedrivits sedan 1994, men 
några av de 17 stationer i nätverket, bl.a. Jungfraujoch, har varit verksamma sedan 1986. 
Orsaken till att det inte räcker med en mätstation, utan att man vill genomföra mätningar i ett 
nätverk, är att det finns skillnader i nordlig riktning i den atmosfäriska mängden, beroende på 
kemiska och meteorologiska orsaker. Generellt, ökar mängden ”kolumnen” ju längre norrut 
man kommer. I den övre atmosfären, ovan 10 km, uppstår varje år en polarvirvel vilken bildar 
en transportbarriär mellan den arktiska och mellanlatitudinella luften. Innanför denna 
polarvirvel uppstår ozonuttunning beroende på att klor, som transporterats upptill stratosfären 
m.h.a. freoner, reagerar på ispartiklar och övergår från de kemisk inaktiva formerna väteklorid 
(HCl) och klornitrat (ClONO2) till klormonoxid (ClO) vilken bryter ner ozon katalytiskt. 
Ungefär 20-30% av ozonkolumnen i Arktis bryts på detta sätt ner under kalla vintrar. 
Variationerna med nordlig breddgrad försvårar att beräkna atmosfäriska trender från en 
enstaka mätstation, eftersom dess värden i viss mån beror på den atmosfäriska cirkulationen 
och trendanalys i ett nätverk är sålunda mer tillförlitligt. Summan av HCl och ClONO2 står 
för mer än 92% av kloret i den övre atmosfären, ovan 10 km, på mellanlatitud [Zander 1996, 
Nassar 2006]. Förhållandet mellan de två ämnen ovan varierar inbördes med mer ClONO2 ju 
kallare och mörkare det är, dvs. med högre halter i norr och på vintern.  
 

2 Mätningar och aktiviteter under 2010 
 
Under 2010 har 53 dagar med högupplösta solabsorptionsmätningar genomförts, se tidserierna 
av s.k. reservoarämnen av klor (HCl, ClONO2) och fluor (HF), Figur 3 till Figur 5. Av dessa 
är 37 dagar kompletta i form av vilka ämnen som kunnat utvärderas ur spektra. Mätningar 
saknas dock helt för perioden 1 Juli till 23 Augusti, detta p.g.a. dålig väder och 
instrumentproblem. Mätdata fram till 2010 ska under sommaren 2011 arkiveras i det nya HDF 
formatet inom NDACC och inkluderar nu perioden från november 1994 till december 2010 av 
ämnena HCl, HF, HNO3, ClONO2, N2O, O3, HCClF2, CCl2F2, CH4, C2H6, COF2 och CO. 
Arkivet för Harestua innefattar nu totalt 793 mätdagar för HCl sedan 1994. Under 2010 har 
kvaliteten på de uppmätta solspektra generellt varit god, vilket uppmätts med gascellsmätning, 
detta kan ses i Figur 2. Vid dessa mätningar uppmäts linjebredden av HBr i en cell som sätts 
in i instrumentet. 
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Figur 2. Kvalitetsmätningar av Harestua spektrometern. En modulation mellan 0.8-1 och ett 
fas-fel runt 0 representerar ett väl fungerande instrument. Koncentrationen bör vara konstant 
med tiden och indikerar att HBr cellen inte läcker gas. 
 
Vintern 2010 var till att börja med förhållandevis kall i den arktiska strosfären (polarvirveln) 
och i slutet av januari 2010 hamnade Harestua inuti polarvirveln vilket resulterade i en 
kompression av stratosfären, detta kan ses i Figur 6. 
 
Under 2010 färdigställdes en artikel om långtidstrender i metan och lustgas för fyra 
Europeiska FTIR stationer. Artikeln är för närvarande under granskning i ACPD, en 
nätbaserad tidskrift för atmosfärsforskning. Ytterligare en artikel rörande Harestua 
mätningarna är under granskning och kommer även den att publiceras på internet under våren 
2011. Vi har även deltagit med ozon data till WMO rapporten Scientific assessment of ozone 
depletion:2010 som utkom i mars det här året. En komplett lista av artiklar relaterade till 
Harestua är presenterad i kapitel 6.  
 
Under 2010 deltog vi inte i några konferenser utan fokuserad på forskning i form av de två 
ovan nämnda papprena. Dessa kommer att presenteras i en rad forum under 2011. 
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Figur 3. HCl och ClONO2 kolumndata vid Harestua mätstation 1994 till 2010. 

 
Figur 4. HCl och ClONO2 kolumndata vid Harestua mätstation år 2009 och 2010. 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0

1

2

3

4

5

6
x 1015

m
ol

ec
ul

es
 c

m
-2

 

 

HCl
ClONO2

2009 2009.2 2009.4 2009.6 2009.8 2010 2010.2 2010.4 2010.6 2010.8 2011
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5
x 1015

M
ol

ek
yl

er
 c

m
-2

 

 

HCl
ClONO2



Mellqvist, rapport till SNV 2011-05-07 

5 
 

 

Figur 5. HF-kolumndata vid Harestua mätstation 1994 till 2010. 

 
Figur 6. PV 475 (blå) och kolumnmätningarna av HF (grön) vid Harestua för vintern 2010 
och 2011. 
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4  Stratosfäriska trender 
 
Det finns totalt 17 år av atmosfäriska mätningar i Harestua med år 2010 inkluderat. Detta gör 
det väldigt intressant att studera långtidstrender för en rad ämnen och kunna svara på frågor 
som: ökar mängden ozon över Harestua och hur ser trenderna ut för klorradikal-
reservoarerna i atmosfären? Att bestämma trender är svårt och då speciellt för 
Harestuamätningarna som är ojämt uppmätta i tiden och har en stor spridning mellan 
mätvärdena, Figur 7. Att ett flertal ämnen däribland ozon (O3), klornitrat (ClONO2) och 
saltsyra (HCl) har en tydlig säsongvariation gör inte saken lättare. 

 
Figur 7. Ozonmätningar över Harestua. 
 
För att komma till rätta med en del av svårigheterna ovan har vi tagit fram en 
trendanalysmetod där man med s.k. multipel regression anpassar en linjär trend, en 
säsongsvariation samt ett antal förklarande atmosfäriska parametrar till den uppmätta 
mätserien. Tanken här är att de atmosfäriska parametrarna skall förklara korttidsvariabiliteten 
i mätserien och att man p.s.s. skall få en säkrare trenduppskattning i form av bättre 
osäkerhetsintervall. Exempel på sådana parametrar är tryck, meterologiska parametrar och 
kolumnmätningar av andra gaser. För ett specifikt ämne har de atmosfäriska parametrarna 
valts ut som förklarar signifikanta delar av variabiliteten för målgasen. Innan de atmosfäriska 
parametrarna anpassats har trend och säsongcykel i dessa tagits bort så att variationer i dessa 
endast förklarar korttidsvariabilitet. Ett exempel på en anpassad trendmodell kan ses i Figur 8. 
Detaljer rörande trendmodellen finns i SNV rapporten 2010 under Appendix II. 
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Figur 8. Uppmätt Ozon med trendmodell och uppskattad linjär trend för Harestua. 
 
Trendmodellen har applicerats på sju uppmätta gaser som huvudsakligen finns i stratosfären, 
undantaget lustgas (N2O) vilken även är viktig för troposfären. De erhållna linjära trenderna 
för 1994-2010 är presenterade i Tabell 1. Trenderna är från pågående arbete och är alltså 
därmed preliminära. Under året hoppas vi färdigställa en artikel rörande trender på 
stratosfärsgaser uppmätta i Harestua men förhoppningsvis också baserad på data från andra 
NDACC stationer. I tabellen kan även ses trender rapporterade i andra forskningsartiklar. 
 
Tabell 1. Uppskattade trender från sju gaser uppmätta i Harestua 1994-2010 och trender 
rapporterade i andra forskningsartikar. 
 

Gas Harestua 1994-2010 (%/år) Andra mätningar (%/år) 
HCFC22 4.30±0.08 ~3.3a

N2O 0.43±0.02  
HF 0.67±0.14 -2.15±1.28b, 0.65±0.25c 
HNO3 0.01±0.01  
HCl -0.90±0.20 -1.88±0.99b, -0.81±0.23c 
ClONO2 0.56±0.19 -6.28±3.16b, -3.28±0.56c 
O3 0.25±0.09  

a Trender 1995-2009, källa: (Montzka et al., 2009) 
b Trender 1977-2009, källa: (Rinsland et al., 2010) 
c Trender 1995-2009, källa: (Kohlhepp et al., 2011) 

 
I tabell 1 kan ses att alla gaser uppmätt i Harestua visar signifikant positiva trender utom HCl 
som har en negativ trend på nästan 1 procent per år och HNO3 vilken är icke signifikant. HCl-
trenden kan jämföras med satellitmätningar (Jones et al., 2010) vid 35-45 km höjd, vilka visar 
på negativa trender mellan 0.64 och 0.67 % år-1 vid mellanlatitud (latitud 30N-60N,30S-60S) 
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och 0.44%/år vid ekvatorn (30S-30N). Trenden kan också jämföras med data från hela 
NDACC nätverket, vilket indikerar en medeltrend på -0.66%/år på mellanlatitud (Ruhnke, 
2010). 
 
Trenden för N2O är spännande att följa då ämnet har förutspåtts bli den dominerande gasen 
för Ozonförstörelse, detta har under 2009 belysts i en artikel i Nature (Ravishankara et al., 
2009). Det kan även ses att ersättningsfreonet HCFC22 har en mycket stark trend med en 
ökning på över fyra procent per år. Det är uppenbart att utsläppen av detta ämne fortgår i 
oförändrad takt. 
 
Med regressionsmodellen erhålls en signifikant trend i ozon, detta med relativt låg osäkerhet. 
Data för NDACC nätverket indikerar dock att ozon generellt inte har en trend och Jones et al. 
2009 visar på O3 trender i den norra hemisfären efter år 1997 på mellan 0.02 och 0.14 % år-1, 
beroende på vilken höjd man väljer att studera.  
 

5 Övriga trender 
 
Nedan visas resultaten för trender av den atmosfäriska kolumnen ozon från nätverket 
NDACC, vilka har publicerats i WMOs rapport: Scientific assessment of ozone depletion 
(2010), Tabell 2. 
 
Tabell 2. Ozon trender för perioden 1995-2008 baserade på NDACC mätningar (tabellen är 
från Scientific assessment of ozone depletion (2010). 

 
 

Trenderna ovan har tagits fram med en standard algoritm vilken baseras på s.k. bootstrap- 
modellering (Gardiner, 2008). av Corinne Vigoroux vid IASB-Bryssel. I denna analys så 
anpassar man en linjärtrend respektive en årstidsvariation till data och sedan använder man 
s.k. "bootstrap resampling"-teknik för att erhålla variabiliteten. Metoden är icke-parametrisk 
och har därmed fördelen att felet inte behöver vara normalfördelat. Nackdelen är att all 
variabilitet antas bero på slumpeffekter vilket inte är fallet för de flesta gaser i atmosfären. 
Notera att Ozon trenderna för Harestua skiljer sig mot de som togs fram i Tabell 1 och att 
detta beror på vilken trendmodell man använder samt att värdena i Tabell 2 är baserade på en 
tidsperiod som är tre år kortare. 

Vi anser att Bootstrapmetoden fungerar bra för mätstationer där variabiliteten är 
förhållandevis liten men att den är tveksam för stationer där kolumnvariabiliteten är hög, 
såsom Harestua, Kiruna och andra mätstationer på gränsen till arktisk och mellanlatitud luft. 
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En mer avancerad trendmodell fungerar förmodligen bättre i det senare fallet, vilket vi 
beskrivit ovan, och vilket vi fortfarande arbetar med att förbättra. 
 
I Tabell 3 och Tabell 4 ses trender för kolmonoxid (CO) och etan (C2H6) samt metan (CH4) 
och lustgas (N2O). All trenderna är uppskattade från sol FTIR data. 
 
Tabell 3. Trender av CO och C2H6 för fyra Europeiska sol FTIR stationer. 
 

Station  Time period FTIR trends (%yr-1) 
  CO C2H6 
Jungfraujoch  (96-06) -0.45±0.16 -1.51±0.23 
Jungfraujoch  (98-06) -1.32±0.20 -2.14±0.29 
Zugspitze*  (96-06) -1.00±0.24 -2.11±0.30 
Zugspitze  (98-06) -1.16±0.26 -2.25±0.35 
Harestua  (96-06) -0.62±0.19 -1.09±0.25 
Kiruna  (96-06) -0.61±0.16 -1.15±0.18 

* No CO data is available for Zugspitze from September 1996 to June 1997. 

Både CO och C2H6 uppvisar negativa trender i Europa. Vi har i en artikel visat att CO 
trenderna till stor del beror på de minskade antropogena utsläppen av CO i Europa men även 
in Nordamerika under 90 och 00 talet (Angelbratt et al., 2011b). Detta har gjorts med hjälp av 
en global kemisk transportmodell, kallad EMEP modellen.  
 
Tabell 4. Trender och korttidsvariabilitet av CH4 och N2O för fyra Europeiska sol FTIR 
stationer. 
 
 Time period 

 
Jungfraujoch

(47N, 8E) 
Zugspitze 

(47N, 11E) 
Harestua 

(60N, 11E) 
Kiruna 

(68N, 20E) 

CH4 

1996-2009 mol·cm-21016 3.85±0.13 3.24±0.29 8.63±0.52 7.5±0.38 
 %yr-1 0.16±0.01 0.13±0.01 0.25±0.02 0.21±0.01 
1996-1999 mol·cm-21016 9.00±0.92 14.60±0.95 20.80±3.53 16.10± 2.65

%yr-1 0.38±0.04 0.57±0.04 0.61±0.10 0.46±0.08 
1999-2007 mol·cm-21016 1.57±1.97 0.95± 1.96 7.39±7.54 4.45±5.68 

%yr-1 0.07±0.08 0.04±0.08 0.22±0.22 0.13±0.16 
2007-2009 mol·cm-21016 21.10± 1.79 24.50± 1.34 19.70± 7.54 40.30± 5.92

%yr-1 0.90±0.08 0.96±0.05 0.57±0.22 1.15±0.17 

N2O 
1996-2007 mol·cm-21015 8.6±0.26 8.5±0.56 23.6±1.25 17.2±1.40 

%yr-1 0.21±0.01 0.19±0.01 0.40±0.02 0.29±0.02 
 
Trenderna i Tabell 4 är uppskattade med samma trendmodell som nämns i kapitel 4 och har 
publicerats i en artikel (Angelbratt et al., 2011a). Metan och lustgas uppvisar båda positiva 
trender för 1996-2009 och 1996-2007 respektive. Vi kan även se de senaste årens ökning i 
den atmosfäriska halten av metan (2007-2009). Denna ökning har rapporterats av flera andra 
forskargrupper men orsaken är ännu inte klarlagd (Dlugokencky et al., 2009). En viss 
variation kan ses mellan de olika stationerna för båda gaserna men osäkerheten i trenderna är 
generellt låg. 
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