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stjärnklara. Å andra sidan brukar det ju inte bli lika varmt på dagen när det 
är mulet som när solen lyser. Orsaken är att molnen refl ekterar inkommande 
solljus tillbaka ut i rymden och på så sätt hindrar ljuset från att värma upp 
jordytan. Molnen återkastar solljuset mycket effektivt. Var och en som har 
suttit i ett fl ygplan vet att moln brukar vara bländande vita på ovansidan, 
även om de underifrån skulle se mörka och gråa ut. 

Växthuseffekten uppträder även på andra planeter. Atmosfären på Mars 
är bara en hundradel så tät som på jorden, men eftersom den till allra största 
delen består av koldioxid lyckas den likafullt hålla planetytan ungefär 5 grader 
varmare än den annars skulle ha varit. Också på Venus består ”luften” nästan 
helt av koldioxid, och här är atmosfären dessutom mycket tät, drygt nittio 
gånger tätare än på jorden. Växthuseffekten blir därigenom oerhört kraftfull 
på Venus. Planeten ligger närmare solen än vad jorden gör, och det skulle 
därför ha varit ungefär 50 plusgrader där även om Venus saknat atmosfär, 
men växthuseffekten höjer temperaturen vid ytan med ytterligare drygt 400 
grader. Resultatet är en hetta som skulle räcka för att smälta bly.

På jorden har växthuseffekten hittills varit en välsignelse för allt levande 
och en förutsättning för vår egen tillvaro. Men det kan också bli för mycket 
av den goda värmen, något som tydligt framgår av klimatförhållandena på 
Venus. Därför är det oroande att människan genom att släppa ut växthus-
gaser nu har börjat förstärka jordatmosfärens växthuseffekt. Vad detta kan 
medföra ska vi återkomma till i slutet av boken.

Allt kallare ju högre vi kommer
Om vi förfl yttar oss uppåt – exempelvis genom att bestiga ett berg eller klättra 
upp i ett högt torn – fi nner vi oftast att det blir allt kallare i luften. Vi behöver 
inte komma mer än några tiotal meter upp för att temperaturskillnaden ska 
bli märkbar. Om vi kör bil i slaskväder på vintern och kommer till en lång 
uppförsbacke kan det hända att vi ser nederbörden övergå från regn vid foten 
av backen till snö uppe vid backkrönet. Av samma skäl blir marken oftare 
snötäckt på sydsvenska höglandet än nere i Götalands slättbygder, trots att 
höjdskillnaden inte är större än ett par hundra meter. Och uppe i fjällkedjan 
ligger snödrivor kvar på de högsta topparna även mitt i sommaren, fastän det 
tidvis kan bli mer än 20 grader varmt i omgivande dalgångar.

Att det blir kallare ju högre man kommer hänger till stor del samman 
med att det är jordytan som värmer upp atmosfären. Av naturliga skäl blir 
den uppvärmningen kraftigast nära marken. Men även när man står på ett 
berg befi nner man sig ju på marken – varför är det då kallare i bergstrakter 
än i lägre terräng? Den viktigaste orsaken är att vindarna som blåser där 

Atmosfärens sammansättning

Atmosfären består till största delen av 
gaserna kväve, syre och argon. Först på 
fjärde och femte plats, med i genomsnitt 
0,25 procent respektive 0,038 procent, 
kommer de två viktigaste växthusgaserna, 
vattenånga och koldioxid.

Solljuset återkastas

Atmosfären kan refl ektera en del av 
solljuset redan innan det når marken, i 
synnerhet om det är molnigt. Ett tätt 
molntäcke kan refl ektera upp till nittio 
procent av det inkommande solljuset.
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uppe kommer från luftlager högt ovan mark i kringliggande lågland – luft-
strömmarna rör sig framför allt i sidled, inte alls lika mycket i höjdled. Tem-
peraturen på en 2 000 meter hög fjälltopp är därför ungefär densamma som 
temperaturen på 2 000 meters höjd över norska kusten eller det norrländska 
skogslandet.

Genom direkt värmeledning kan luften allra närmast en solbelyst mark-
yta bli riktigt het, men luft leder värme dåligt, så dåligt att vi gärna utnyttjar 
den för värmeisolering – mineralull och liknande isoleringsmaterial består 
mest av luft. Redan några centimeter ovanför den solvärmda jordytan kan 
det därför vara betydligt svalare än på själva marken – längre än så sträcker 
sig inte luftens värmeledningsförmåga. Den uppvärmning som orsakas av 
infraröd strålning når avsevärt högre upp i luften, men också den avtar mot 
höjden. Det här beror på att växthuseffekten inte är lika kraftfull ett stycke 
upp i atmosfären som på lägre nivåer. Infraröd strålning som sänds iväg 
uppåt från några tusen meters höjd har ganska goda möjligheter att ohejdad 
ta sig ända ut i rymden – på den höjden finns inte lika mycket luft ”i vägen” 
för utgående strålning som nere vid havsytans nivå. Därför kommer inte 
heller särskilt mycket uppfångad strålning i retur från ovan. Det innebär att 
”växthusuppvärmningen” av de övre luftlagren blir ganska obetydlig.

Vore det bara värmeledning och infraröd strålning som avgjorde hur 
varmt eller kallt det är i luften skulle temperaturen i själva verket avta mycket 
snabbt mot höjden i de lägre delarna av atmosfären. En solig sommardag 
skulle luften närmast markytan kunna bli mer än 40 grader varm även här i 
Sverige, samtidigt som det 3 000–4 000 meter ovan mark skulle kunna vara 
nedåt 30 grader kallt. Så stora blir temperaturkontrasterna aldrig i verklig-
heten. Det beror på att luftens temperatur inte bara påverkas av värmeledning 
och strålning. Naturen har också en tredje metod att förflytta värmeenergi 
och jämna ut temperaturskillnader. Den metoden kommer till användning 
när det blir betydligt varmare vid jordytan än i luftlagren ett stycke högre 
upp. Vid sådana tillfällen kan vi faktiskt se vad som händer i luften – närmast 
marken börjar den dallra och flimra. Tydligast brukar detta märkas under 
soliga och vindstilla eftermiddagar, då de lägsta luftlagren blir kraftigt upp-
värmda av den solstekta markytan. Ju varmare luften blir, desto mer utvidgar 
den sig, och på så sätt blir den också allt lättare. Här och var blir den så varm 
och lätt att den börjar stiga mot höjden – ”bubblor” av varmluft frigör sig 
från skiktet närmast markytan och ger sig iväg uppåt som ballonger.

De här dallrande rörelserna i luften kan vi också se över havet en vind-
stilla höstdag, då det har börjat bli kyligt i luften men havsvattnet fortfarande 
har kvar en del av sommarens värme. Luften närmast havsytan värms av det 

Det är marken som värmer luften

vilket bidrar till att temperaturen för det 
mesta avtar mot höjden, normalt med 
närmare en grad per hundra meter. Om 
temperaturen två meter över marken 
är 15 grader, är den utanför tjugofemte 
våningen på Malmös Turning Torso 
kanske bara 14 grader och högst upp inte 
mer än 13 grader.

190 m 13º

150 m 13,5º

100 m 14º

50 m 14,5º

2 meter 15º
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Svensk 
sommar

Det är under sen- 
sommaren som vi  

i genomsnitt får de största 
nederbördsmängderna 
under året. Atmosfären  
är då som varmast och kan 
därför innehålla mycket 
mer vatten än under de 
kallare månaderna. Ofta 
kommer regnet i form 
av lokala regnskurar, och 
vädret kan vara helt olika 
på två platser ganska 
nära varandra. Det kan 
även variera snabbt under 
dagen.

1 Väderkvarn

En tidig version av vindkraftverk. För-
utom seglen på segelbåtarna är väder-
kvarnarna människans första försök att 
ta vara på vindens energi. Kineserna hade 

vindsnurror redan för 4 000 år sedan. 
Under 1100-talet började vi använda 
väderkvarnar i Europa.

1 2 3
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2 Fallstrimmor

Regnet ser ut som trådar som hänger ned 
från molnen. Om luften under molnet  
är tillräckligt torr kan ibland regndrop-
parna avdunsta på sin väg ned mot 

3 Bländande vitt

Sett på avstånd kan ett bymoln vara 
bländande vitt. Molnets övre delar är 
solbelysta, samtidigt som molnbasen  
kan vara hotande svart.

marken. Trådarna kallas då fallstrimmor 
eller virga, som är det latinska ordet.  
Fallstrimmorna kan också bestå av 
iskristaller.
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Fronter

Där två olika luftmassor möts uppkommer en front. 
I anslutning till ett lågtryck fi nner vi oftast både en 

kallfront och en varmfront. Fronterna kring det här låg-
trycket berör hela södra Skandinavien.

Molnen spricker 
upp

En kallfront passerade 
nyss Danmarks väst-
kust, och här börjar 
det delvis klarna upp.

Spöregn

Varmfronten 
befi nner sig vid 
det här laget uppe 
vid Vänern, och 
där regnar det nu 
kraftigt.
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Skolboksbilden

I skolböckerna avbildas en varmfront 
ofta som en brant vägg som rör sig 
framåt över landskapet. Den bilden 
är ganska miss visande – i verklig-
heten är frontzonens lutning mycket 
fl ackare än så här. När fronten passerar 
Väster götland i marknivå kanske dess 
översta del har hunnit ända fram till 
Stockholms trakten.

Solen försvinner

Till Örebro har 
varmfronten ännu 
inte nått, men där 
har solen nu för-
svunnit bakom gråa 
molnslöjor. Regnet 
är inte långt borta.

Fronten visar sig

Det dröjer fl era 
timmar innan fronten 
passerar Stockholm, 
men högt ovan mark 
är frontzonen redan i 
sikte – där tätnar nu 
cirrusmolnen.

varm luftmassa

kall luftmassanimbostratus

stratus

altostratus

cirrostratus

cirrus




