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Innhold

● Litt generelt om vær, med fokus på Troms

-oversikt/forståelse av været
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Litt om vær: Høytrykk og Lavtrykk 

● Høytrykk: Oftest rolig, stabilt vær. 
○ Varmt om sommeren
○ Kaldt om vinteren
○ Plassering mtp skyer
○ Vinden rundt et H blåser med klokka

● Lavtrykk: nedbør, vind og temperaturendring
○ Fronter
○ Lokal vær -avhenging av Lavtrykk-banen
○ Vinden rundt et L blåser mot Klokka
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Kald Polarluft

Varm Tropisk luft
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Lavtrykk

25.01.2017 Bunntekst5

“Fødested”

L

H

LKald luft

Varm luft

• Fødested utenfor 
Newfoundland

• Vandrer over 
Nord-Atlanteren, mens 
de utvikler seg

• Treffer Europa 

• Været i Norge 
avhengig av bl.a. 
lavtrykkenes bane
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LAVTRYKK

L
Varm luftKald

luft
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Fronter
· Varmfront: Varm luft er på fremmarsj. Den delen av fronten 
hvor varm luft fortrenger kaldere luft. Tegnes rød. Nedbør 
foran fronten, varmluft bak fronten.

· Kaldfront: Kald luft er på fremmarsj. Den delen av fronten 
hvor kald luft fortrenger varmere luft. Tegnes blå.

· Okklusjon: Den delen av fronten hvor den raskere 
kaldfronten har tatt igjen den mer saktegående varmfronten. 
Tegnes lila.
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Nedbør: 

● Nedbør dannes når lufta stiger, avkjøles, 
kondenserer

● Frontnedbør- jevn/sammenhengene ifm fronter-
● (kan også ha mer jevn/sammenhengene pga luft som heves mot høyere terreng, typisk 

hele norskekysten)

● Bygenedbør: nedbør med opphold innimellom, 
noen ganger med sol



Frontnedbør 
• Kontinuerlig og sammenhengende nedbør faller foran lavtrykket og frontene
• Dannes når lufta heves langs en front
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L Sammenhengende
snø inn fra sørvest



 Bygenedbør
-byger kan gi ujevn mengde nedbør, 
avhengig av hvor de treffer

- kan ikke varsle nøyaktig når og hvor 
byger treffer

-gir raskt skiftende vær

• OBS! Ofte sterk vind i forkant og inni 
bygene. 

• Ta høyde for dette ifm planlegging av vind 
på tur. 
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Kraftige snøbyger ute i havet

Foto: Gudmund Dalsbø, met.no
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Bygesky: cumulunimbus/CB
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Vind omkring bygeskyer med nedbør 
Gustfront

~Vindstille

Vindøkning VindøkningVindminking

Gustfront
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Nedbørrik L-bane for Nord-Norge

• Pålandsvind (vest, 
nordvest, sørvest)

• Oftest mest nedbør i ytre 
strøk, men sterk vind kan 
drive snøbyene langt inni 
landet

• SV-V-NV er “dårlig 
vær”-retninger, ofte mye 
nedbør på kort tid

• Lavtrykk utenfor kysten 
generer også dønninger og 
bølger
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Nedbørfattig L-bane for 
Nord-Norge
• Tørr fralandsvind

• Mulig sterk østavind!

• Stort sett lite eller ingen 
nedbør

25.01.2017 Bunntekst16
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Vind
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-angir den retning det blåser FRA
-8 vindretninger 
-Vindpilene viser knop, 10kt = ca 5 m/s
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Beaufortskalaen:
finnes på både wikipedia og metlex.met.no
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Mot klokken Med klokken

L H

Vind
-ujevn oppvarming -> trykkforskjeller- > vind 
-jordrotasjon + friksjon 
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Storstilt vindstyrke øker når det blir tettere 
mellom isobarene
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Bris
Frisk
bris

Liten
kuling

Stiv
kuling

Sterk
kuling
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Fralandsvind

Sørlig sterk kuling 

Vinden blåser langs trykklinjene, mot klokka rundt lavtrykket
Tett mellom linjene = mye vind
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Modellterreng 2,5 km modell på yr.no
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Store lokale variasjoner

Observert vind fra målestasjonene



Meteorologisk institutt26



27

Fjellbølgeskyer Altocumulus Lenticularis

Også populært kalt Mandelskyer, linseskyer, tallerken- “ufo”-skyer

- Indikerer vind i høyden
- Troms, oppstår typisk grensa mellom frisk bris/liten 
kuling 10-12 m/s
- må forvente noe vind utsatte steder, typisk fjorder
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Skyer- signal om mye vind
-stacker seg/større når det er kraftig vind
-OBS, vind kan bli meget sterk utsatte steder, både ut fjorder, men også plutselige 
og sterke fallvinder ned fra fjell/terreng
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VINDSPRANG VED FRONTER
Vind kan ofte være sterkere ifm frontpassasje enn hva yr.no viser. 
Spesielt sterke vindkast
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Sommer fenomener

-Solgangsbris
-havtåke-strålingståke om høsten, oppstår ofte ifm fjorder
-Lyn/torden ifm regnbyger, mest vanlig indre strøk 
Signal/faretegn:(castellanus)
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Solgangsvindretningen

Lokale effekter i komplisert kystterreng!
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Solgangsbrisen

Solgangsbrisen blåser kjølig havluft, og ofte tåke,
inn mot kysten og et stykke inn fjorder og opp daler

Grøttsund
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Havtåke

02.10.201833

-Varmt vær om sommeren kommer alltid med en “pris”
-Varm luft over kaldt hav
-kommer sigende inn på kysten/fjordene m pålandsdrag, ofte ifm 
solgangsbris - tenk vindretning/skjerming fra land

Havtåke/kysttåke kan komme veldig raskt inn fra havet!!
-

trenger vind av viss styrke og/eller sol for å fjerne tåka

strålingståke om høsten, oppstår ofte ifm fjorder



Lyn/torden - sommerbyger
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-Lyn/torden ifm regnbyger i sommerhalvåret
-Mest vanlig indre strøk
-Plutselig værskifte, med vindøkning
-Indikator/fareteng tidligere på dagen om fare for lyn/torden: 
castellanus skyer
 

Foto:Janne Naukkarinen



Sommer situasjon: Lyn/torden-byger
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Havtåke i horisonten

Castellanus skyer 
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Sommer fenomener

-Solgangsbris
-havtåke
-Lyn/torden
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Polart lavtrykk

Vanlig lavtrykk

•’Et lite, men ganske  intenst 
lavtrykk i havområdene i 
Arktis’
•Gir raskt skiftende uvær
•Kuling eller storm
•Tett snøfall og skredfare.
•I hele Barentshavet og 
Norskehavet
• Oktober til mai, flest i 
desember til mars

Litt om polare lavtrykk:

Kilde:Gunnar Noer
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Værforhold i et polart lavtrykk

NV 15-30 m/s. Svært kraftige 
snø- og haglbyger.

SØ-Ø 5-15 m/s, fralandsvind og 
klarvær

NØ 15-20 m/s, tette snøbyger.

PL kan gi vindøkning fra 
stille til storm på mindre 
enn 15 min.

Polare lavtrykk varsles på 
• www.Barentswatch.no, sms-meldingstjeneste
• Twitter: @Meteorologene

Kilde:Gunnar Noer



Vannstand = astronomisk tidevann + værets virking

-Astronomisk tidevann er gitt i tidevannstabell og er 
høyest ved nymåne og fullmåne; ca 2 ukers syklus
-Værets virkning ift trykk: 1 hPa=1cm  
(Standard atmosfære trykk:1013,25 hPa)

-Lavt trykk gir høyere vannstand 
(vekta av lufta over havoverflata er lavere/mindre) 

-Høyt trykk gir lavere vannstand 
(vekta av lufta over havoverflata er større/tyngre)

-I tillegg kan kraftig pålandsvind gi oppstuing mot land 
og ytterligere øke vannstanden. 
-Kombinasjon: høyt astronomisk tidevann +kraftig 
lavtrykk + pålandsvind -> ekstra høy vannstand 
For mer info samt vannstandvarsel: sehavniva.no
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Oppsummering:

Faremomenter
-vind
-tåke
-torden
-snøbyger
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Oppsummering, Generelt:
Pålandsvær: (liten temperaturkontrast ila året)
-gir alltid skyer, 
-ofte en eller annen grad av nedbør. 
-hvor langt inn i landet skyer og nedbør, avhenger av vindstryke
-”Mildt” om vinteren
-”kjølig” om sommeren-sjelden over 10 C (følger nær til havtemp)
-Kan gi kraftig bygevær, spesielt vinterhalvåret, med raskt 
skiftende vind og vær. Tips: Vær obs og følg med på skyene fra 
den retningen de kommer og vær forbredt på vindøkning når de 
nærmer seg,  samt kraftig nedbør inni 
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Oppsummering, generelt

Fralandsvær: (stor temperatur kontrast ila året)
-kan gi sterk vind, spesielt om vinteren
-Vær obs! gir stor variasjon i vindstryke fra sted til sted
-retning kan også variere pga føring fra terreng
-varmt om sommeren
-kaldt om vinteren
-stort sett lite skyer (da ofte høye skyer) og ofte sol
-mindre sjø enn ved pålandsvær
-OBS kan få bygevær med torden om sommeren
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