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Trykkfordelingen styrer vind og vær
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Hvordan blir det vind?

Foto: Gunnar Noer
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Hva styrer vinden ?
1. Trykkreftene vil virke på lufta fra høyt trykk mot lavere trykk
2. Jordrotasjonen og Corioliskraften avbøyer lufta mot høyre på den nordlige 

halvkule
3. Friksjon mot terrenget bremser vinden nær bakken, og reduserer effekten 

av Corioliskrafta nær bakken 
4. Storskala terreng; kystlinja, fjorder og fjell styrer vinden på lokal skala
5. Stabiliteten i luftmassen avgjør i hvilken grad lufta følger terrenget

- Stabil luft har en tendens til å følge terrenget
- Instabil luft gir mer mekanisk turbulens
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Lavtrykk

Lavtrykk

Høytrykk

Horisontale trykkforskjeller + jordrotasjonen = Vind
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Kort om Coriolis:
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Et fast punkt på bakken har forskjellig rotasjonshastighet avhengig av hvor langt det er i fra 
jordaksen. Et punkt på ekvator har stor hastighet. Et punkt på polen har null hastighet, bare 
rotasjon. 

Newtons 1. lov:
‘Hvis summen av kreftene er null, så vil et legeme beholde sin fart og retning’

En luftpakke som er i ro i forhold til et fast referansesystem på bakken vil, hvis den forskyves 
horisontalt nordover komme til et sted der jorda har mindre rotasjonshastighet, men pakken vil  
prøve å beholde hastigheten sin, i hht Newtons 1 lov. Den vil derfor bli dratt mot høyre i forhold til 
bakken.   

Tilsvarende vil en luftpakke som er i ro f.eks på våre breddegrader få større sentrifugalkraft hvis 
den øker hastigheten i samme retning som jorda roterer (østover), og en komponent av denne vil 
dra luftpakken mot ekvator, eller mot høyre. Det motsatte skjer hvis luftpakken for mindre 
hastighet.  

Derfor vil alt som har hastighet bli avbøyd mot høyre på den nordlige halvkule, og tilsvarende bli 
avbøyd mot venstre på den sørlige halvkule.

Coriolisparameteren avhenger av breddegraden, og er null ved ekvator (siden 
rotasjonshastigheten her ikke endrer seg om du går nordover eller sørover) og størst ved polene.
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I den frie atmosfæren:

• Nesten ingen friksjon
• I horisontalplanet: Trykkrefter og Corioliskraften dominerer (Svake krefter)
• I vertikalen: Tyngdekraften og oppdriftskrefter dominerer (Sterke krefter)
• I en balansert atmosfære: like og motstående krefter

Sterkere trykkraft (tettere mellom trykklinjene) gir større hastighet på lufta og
derfor kraftigere Coriolis avbøyning → fortsatt balanse

Vinden blåser langs trykklinjene, 
- mot klokka rundt lavtrykket 
- med klokka rundt høytrykket
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Mer om Coriolis og vinden:

Sirkulasjon mot klokka rundt et polart 
lavtrykk fra 22. mars 2011
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Vertikalfordeling av vinden, og 
effekten av friksjonen mot bakken:

10 m, høyden på 
meteorologiske 
vindmålinger

0 - 100 m, 
friksjonslaget

100 m - 1000 m, det 
planetariske grenselaget

Vindhastighet

Redusert vind i friksjonslaget ⇒ Corioliseffekten mindre effektiv ⇒ 
vinden avbøyes litt inn mot lavere trykk (mot venstre)

10 m

100 m

Bakken

~ 15 °

Vind 100m

Vind 10m
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Vinden på lokal skala:

Lavtrykk og høytrykk:

Vinden blåser langs trykklinjene, 
mot klokka rundt lavtrykket, litt inn 
mot lavtrykket.

Tett mellom linjene = mye vind
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Vinden modellert med 
2,5 km oppløsning

Oppdal
Sunndalsøra

Vinden følger terrenget, - 
fjorder og daler

Blir bremset opp der den 
går på tvers av terrenget

Forsterket i trakter og 
over fjell

Med trykkfeltet, men 
generelt inn mot 
lavtrykkssenteret
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Vinden på lokal skala:
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Observert vind

Oppdal

Sunndalsøra

For punktvarsler på YR.no; 

Velg flere punkter, fra 
steder som ikke er så lett 
påvirket av terreng

- Fjelltopper
- Havpunkter Vi
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Vinden på lokal skala:



Mer om vind på 
lokal skala:

• Turbulens 

• Fallvind og fjellbølger

• Konvergens og divergens, traktvind

• Sjøbris og landvind
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Mekanisk turbulens:
I sterk vind over bratt terreng

● I ustabil luft
● Nedstrøms av bratt terreng
● Kaotisk strømning både vertikale og horisontale vindkast
● Lokale områder med lite vind, le
● Skjær mellom områder med forskjellig vindhastighet og retning

Le ?
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Le eller turbulens ?
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Vind

Vind

Grønt = Utrygge områder: 

Le hvis liten vindhastighet og 
moderat instabil luft

Mekanisk turbulens hvis sterk 
vind og instabil luft 

Fallvind og fjellbølger hvis 
sterk vind og stabil luft 

- henger også sammen 
med formen på fjellet
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Divergerende terreng

Sterk vind

Svake 
vinder
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Divergerende  vind
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Tromsø
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Konvergerende terreng:

}ut til 50 km fra åpningenTraktvind
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Konvergerende vind:
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Tromsø Lyngen

Vannøya
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Fallvind:
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Vind i fjelltoppnivå

På lesida av bratt fjell

Stabile luftmasser, kaldest nederst

Må være en del bakgrunnsvind

Vanlig om vinteren

Fallvind ved 
bakken

Foto: Gunnar Noer



Fjellbølger:
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• Sterk vind på tvers av fjella

• Stabil luftmasse

• Brytende bølger i luftstrømmen

• Transport av bølgeenergi ned mot bakken

• Effekten: Sterke vindkast nær bakken

• Tegn: Linseskyer og sterk vind i høyden

Mest vanlig når det er store lavtrykk 
og varmfronter i nærheten

Foto: Einar Egeland
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Vinden på liten skala:

20

Fralandsvind ut fra kysten gir ofte store lokale variasjoner

Tromsø

Bodø

Sterk vind på sørøst i 
Troms:

● Fugløysundet
● Helgøysundet
● Kvalsundet 
● Malangen

Traktvind sett fra satellitt (Synthetic Aperture Radar)
Lyse felter = sterk vind, mørkt = lite vind
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Vinden på liten skala:
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Traktvind og fjellbølger gir skiftende forhold og store lokale forskjeller i fralandsvind

Sørg for å se vær og vindforhold rundt deg når du padler !

Alta

Kirkenes

Traktvind i 
Rognsundet og 
Stjernsundet

Fallvind på lesida 
av bratt terreng
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Sjøbris og landvind:
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Foto: Gunnar Noer
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Solgangsbris (sjøbris):
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1. Oppvarming i finvær på 
formiddagen

2. Varmlufta stiger, lokale 
ettermiddagsbyger

3. Lokalt lavtrykk over innlandet

4. Luft fra høytrykk over hav strømmer 
mot lavtrykk over land 

5. Om ettermiddagen: Nord til nordøst 
frisk bris på kysten
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Solgangsbris på lokal skala:
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Tromsø

Kaldfjorden

● På solrike dager om sommeren
● Om ettermiddagen, kl. 12 til 18 
● Sterkest innerst i fjorden
● Kan gå langt inn i landet
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1. Utgående IR-stråling om natten

2. Avkjøling av lufta nær bakken 

3. Synkende tung og stabli luft nær bakken

Katabatisk vind (landvind) om vinteren:

Foto: Gunnar Noer

Følger lavere terreng, 50 - 100 m i tykkelse
Forsterker vinden med 5 - 10 m/s
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Føhnvind:

+5 ⁰ C
Høy 
fuktighet

+4 ⁰ C
Lav 
fuktighet

+ 12 ⁰ C
Lav 
fuktighet

Vanlig på lesida når det er sterk vind på 
tvers av fjella, og stabile luftmasser. 

Gir kortvarige blaff av varm og tørr luft 
som effektivt smelter snø
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Oppsummering om vinden:

● Storskala trykkmønstra, lavtrykk og høytrykk

● Stor skala terreng, fjell og daler

● Lokalt terreng påvirker lokal vind

● Termiske effekter, sesong og døgnlig gang påvirker også vinden

- sjekk kartet og terrenget der du skal !
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