
Växthuseffekten 
Torr atmosfär består av 78 % kväve och 21 % syre. Den återstående procenten består av 
spårämnen bland andra 0,9 % argon och 0,04 % koldioxid. I fuktig luft finns dessutom en 
varierande mängd vatten i fast-, flytande- eller gasform. Normalt kan vattenångan utgöra upp till 
50 gånger mängden koldioxid. Spårämnena anges ofta i ppm (parts per million) i stället för 
procent. Mängden koldioxid är således cirka 400 ppm. Både vattenångan och koldioxiden 
tillsammans med några andra gaser 


har egenskapen att de kan absorbera delar av den infraröda strålning som jordytan sänder ut. 
Dessa kallas därför växthusgaser. Den helt dominerande växthusgasen är vattenånga, både med 
avseende på effektivitet och förekomst. Växthusgasernas förmåga att absorbera energi från den 
infraröda strålningen är selektiv på samma sätt som ett glas kan komma i resonans och spricka 
då operasångerskan tar en vis ton, men är helt opåverkad av andra toner. Vilka 
resonansfrekvenser/våglängder de olika växthusgaserna har framgår av Figur 2. Växthusgasernas 
molekyler absorberar alltså den uppåtgående infraröda strålningen inom sina respektive 
resonansband. Därefter återutsänder de energin men nu i alla riktningar, såväl nedåt som uppåt. 


Figur 2 Atmosfärens strålningsegenskaper

Figur 3 Konsekvenser av ökad mängd växthusgaser [efter Lindzen]



Energin kommer därvid att successivt spridas i hela höjdintervallet upp till jämviktsnivån på cirka 5 
km höjd. Vertikala värmetransporter kommer också att ske genom konvektion.


Antag nu att mängden växthusgaser ökar, med allt annat oförändrat. Hur skulle det påverka 
medeltemperaturen på jordytan? Figur 3, vänstra diagrammet, visar förhållandena i jämvikt före 
ökningen av växthusgaser. Diagrammet i mitten visar hur emissionshöjden höjs på grund av den 
ökade mängden växthusgaser. Vi får nu en obalans i instrålad energi på grund av att 
utstrålningsnivån ligger i ett kallare höjdintervall och utstrålad energi är mindre än instrålningen 

med en uppvärmning som följd. Det högra diagrammet visar situationen då strålningsjämvikt åter 
har etablerats. Det är denna uppvärmning som brukar betecknas växthuseffekt.
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