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Meteorologi 

 Meteorologi er læren eller vitenskapen om 

fenomenene og lovene for bevegelsene og 

forandringene i atmosfæren. 

 

Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det! 
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Oversikt over faget 

• Forelesningene dekker bøkene fra 

Luftfartsskolen og Privatfly.  

• Det vil bli forelest 5 kurskvelder.  

• 6 kurskveld blir det repetisjon og 

oppgaveløsing. 
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Atmosfæren 

• Luftens sammensetning. 

• Vertikal inndeling og navn på de 

forskjellige lagene av atmosfæren. 

• Gjennomsnittlig temperaturfordeling. 

• Temperaturmålinger på bakken og i høyden. 
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Jorden og atmosfæren 

• Luftstrømninger skyldes 
primært ulik oppvarming 
av jordoverflaten. 

• Fordamping fra havet er 
den største bidragsyteren 
til vanndamp i 
atmosfæren. 

• Landmassenes variasjon 
kan ha stor innflytelse på 
været. 

Jordens overflate består av 2/3 vann og 1/3 land 
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Atmosfærens sammensetning 
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Atmosfærens oppbygning 

Temperatursvingninger med høyden 

Ozon absorberer 

ultrafiolett stråling 

(strålingen omsettes 

i varme) Dette gjør 

at temperaturen 

øker igjen.  
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ATMOSFÆREN 

Tropopausens variasjon med breddegrad: 
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Luften varmes (og kjøles) nedenfra 
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Inversjon (nedkjøling fra bakken) 
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Luftens tetthet 

Fuktighet i luften påvirker tettheten.  

Vanndamp er mindre tett enn tørr luft. 



SFK 12 

Luftens tetthet er viktig for oss som 

er ute og flyr! 

Skal man lande på en høytliggende kort flyplass MÅ MAN ALLTID 

beregne hvor lang landings og take-off strekning man trenger! 

Løft og ytelse: 
Vingene får økt 

løft, motoren får 

bedre ytelse –

Hvorfor? 
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Måling av lufttrykk 

• Trykk er definert som kraft per flateenhet. 

• Enhet: Pascal (Pa) som er lik N/m2 

• Det er flere forskjellige skalaer for å måle 

lufttrykket: hPa (= mb), mm- og tommer Hg 

• De to vanligste instrumentene for måling av 

lufttrykket er kvikksølvbarometeret og 

aneroidebarometeret. 
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De tre vanligste skalaene: 
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Kvikksølvbarometer 
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Aneroidbarometer 

Aneroid: væskefri 
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Barograf 

En roterende papirstrimmel gir mulighet for å se 

trykkutvikling over tid. 
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Trykket avtar: lenger mellom trykkflatene 

NB! Bruk 30 fot mellom trykkflatene i oppgaver 
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ISA - STANDARDATMOSFÆREN 

For å være sikker på at alle spiller på samme lag, dro for mange 

år siden, en gruppe typiske forskere til et sted på sydkysten av 

England. Denne gjengen målte: 

 

Temperaturen til +15° Celsius, temperaturfallet med høyden er 

2°C per 1,000 fot eller 

0,65°C per 100 meter 

 

Trykket 1013.25 hPa/millibar (29.92"), trykket redusert til  

• 1/2 av havets nivå ved 18,000' 

• 1/3 av havets nivå ved 27,500'  

• 1/4 av havets nivå ved 33,700'. 
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ISA - STANDARDATMOSFÆREN 

Disse måleresultatene ble adoptert som standardatmosfæren, og 

alle som lager høydemålere, eller andre trykkinstrumenter, 

kalibrerer de etter denne. På denne måten oppnår vi at alle 

instrumentene viser likt og at du ikke flyr i feil nivå. 

 



SFK 21 

Trykkets finurligheter 

• Vi skal nå se på trykkets fordeling horisontalt og 

vertikalt i atmosfæren. 

• Flyets høydemåler er egentlig en trykkmåler. 

• Høydemåleren skal være kalibrert, og må stilles 

inn etter en Q-kode. 
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Trykkfordeling i høyden -

Flygenivåer Høydemåler stilt 

på 1013, QNE 
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Trykkgradient på bakken –  

og vind 
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Vind 

Vind rundt trykksystemer på 

bakken på Nordlig halvkule. 
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Buys-Ballots vindlov 
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VIND 

Vind uttrykkes som en vektor. Vinden kommer alltid fra et sted, uttrykt i 

sann retning i værrapporter (magnetisk retning når du får informasjon fra 

tårnet). Dette betyr at sørlig vind kommer fra 180°  

Hastigheten er som regel knop, nautisk mil per time. Vindhastigheten blir 

målt med et anemometer, mens retningen blir målt med en vindfløy 

(wind vane). 
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TRYKKSYSTEMER 

Isobarer 

Lufttrykket måles på målestasjoner. Disse målingene blir så tegnet inn på 

et kart og de stedene som har likt trykk blir knyttet sammen ved hjelp av 

en linje. En slik linje kaller vi en isobar (kommer av Gresk og betyr 

samme). Hvor mange hPa det er mellom hver isobar vil variere. 
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www.ippc.no  

Været har avgjørende 

betydning for din avgjørelse 

som fartøysjef om det blir 

flytur eller ikke. 

 

 

 

Begynn allerede nå å sjekke 

METAR, TAF og IGA for 

Sola og de nærmeste 

flyplassene på Vestlandet. 

 

 

 

 

http://www.ippc.no/
http://www.ippc.no/
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Betegnelser 
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Høydemåleren 
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Q-kodene 

• QFE  
– Lufttrykket på flyplassen. Høydemåleren viser null når vi står på 

flyplassen. 

• QNH 
– Bestemt av QFE og flyplassens høyde over havet. QNH finnes ved å 

omgjøre QFE til havets nivå etter standardatmosfæren. Høydemåleren 
viser flyplassens høyde over havet når vi står på flyplassen og har stilt 
inn QNH. 

• QNE 
– Høydemåleren innstilles på 1013,25 mBa. Viser trykkhøyde. Brukes 

ved flyging på flygenivå. 

• QFF 
– Lufttrykket omregnet til havets nivå i samsvar med aktuelt trykk og 

temperatur. Brukes for det meste av meteorologer når de skal 
kartlegge trykkforholdene ved havets nivå. Vi piloter bruker ikke QFF. 
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QNH 

QNH: 

Er trykket på et punkt (eller en målestasjon, for å være korrekt), korrigert 

temperaturen (avvik fra ISA) og redusert til havets nivå (MSL) etter 

standardatmosfæren. 

 

Dersom du setter aktuell QNH inn på høydemåleren, vil du se høyden over havet 

eller flyplassens høyde over havet når du står på bakken. 
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QFE 

ABSOLUTT HØYDE (HEIGHT) 

Er den vertikale distansen over bakken. Innen luftfart vil man som 

regel bruke et fast utgangspunkt. 

 

Dette utgangspunktet kan være en flyplass QFE, som gir høyden 

over flyplassen, er mest brukt av seilflygere, men brukes også 

noen steder i Øst-Europa. ”Altitude” er høyden over havet, HoH, 

MSL. 
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QNH / QFE 

Stiller du inn høydemåleren 

på QNH (1012 hPa)  

vil den vise 

2000’ 

 

Stiller du inn høydemåleren 

På QFE (982 hPa) 

vil den vise: 

1100 fot 
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QNE - FLYGENIVÅ 

Dersom du stiller inn 

høydemåleren på 1013,25 

hPa vil den vise flygenivå. 

Dersom du flyr på samme 

flygenivå, vil trykket utenfor 

flyet være konstant. Hva 

skjer når temperaturen 

eller trykket endrer seg? 

 

 

 

 

994 hPa

1006 hPa

1010 hPa

1002 hPa

998 hPa

1010.5hPA 1014,6 hPa
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QNE - FLYGENIVÅ 

Dersom du stiller inn 

høydemåleren på 1013,25 hPa 

vil den vise flygenivå. Dersom 

du flyr på samme flygenivå, vil 

trykket utenfor flyet være 

konstant. Hva skjer når 

temperaturen eller trykket 

endrer seg? 
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QFF 
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Måling av høyde,  

viktige ting å huske på 

• Riktig Q-trykk valgt 

• Riktig innstilling på skalaen 

• Temperaturens innvirkning 

• Trykkets innvirkning 

• ”From high to low, watch out below” 
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Temperaturens påvirkning ved 

høydemåling 
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Tabell for høydekorreksjon ved lave temperaturer 
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Lufttrykkets påvirkning ved 

høydemåling 
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”From high to low,  

watch out below” 

Hva skjer om vi flyr fra 

et område med høy 

temperatur og høyt 

trykk, til et område 

med lav temperatur og 

lavt trykk? 



OPPGAVE 
• 1.Hvis høydemåleren viser 0 (null) når et fly blir satt bort for natten 

og den neste morgen viser 1000 fot (og intet er rørt), viser dette at: 

 

a) Lufttrykket har steget 

b) Lufttrykket har avtatt 

c) Lufttrykket er uforandret 

d) Tåke kan ventes å ville dannes ganske snart 
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Riktig svar er:  B 



OPPGAVE 
• 2. På en flyplass, hvor QFE er 1000 hPa, parkeres et fly, der 

høydemåleren er innstilt på QFE. Etter 12 timer har QFE steget til 

1010 hPa. Hva viser høydemåleren da ? 

 

a) Flyplassens høyde over havet 

b) 0 fot 

c) Ca + 300 fot 

d) Ca - 300 fot 
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Riktig svar er:  

 
D 

 



OPPGAVE 
• 3. Verdien for lufttrykket på en flyplass er redusert til havets 

overflate etter standardatmosfæren. En slik verdi betegnes: 

 

a) QNH 

b) QFE 

c) QFF 

d) QDM 

 

45 

Riktig svar er:  A 



OPPGAVE 
• 4. Når du flyr fra et område med lavere trykk til et område med 

høyere trykk 

 

a) Høydemåleren vil ikke gi noen feilindikasjon 

b) Din sanne høyde vil være høyere enn høydemåleren indikerer 

c) Din sanne høyde vil være lavere enn høydemåleren indikerer 

d) Ingen av alternativene er korrekt.  
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Riktig svar er:  B 
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Vanndamp i luften 

• Begreper 

• Hvor mye vanndamp kan luften inneholde? 

• Hva skjer med vanndampen dersom det blir 

for mye av den? 

• Hvordan kan det bli for mye vanndamp i 

luften? 

• Vannets tilstander 
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Begreper 

• Absolutt og relativ fuktighet 

• Doggpunktstemperatur 

• Hygrometer 

• Doggpunktsdepresjon 

•  Fordamping 

• Kondensasjon 

• Sublimasjon 
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Lufttemperatur og vanndampinnhold 

Absolutt 

eller 

relativ? 
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Doggpunkt og metning 

 Ved en temperatur på 20oC 

har vi målt den absolutte 

fuktigheten til 9,4 g/m3. Hva 

er relativ fuktighet og 

doggpunktstemperatur for 

denne luftmassen? 

 

 Vi kan oppnå metning ved å: 

1. Kjøle ned luften  

2. Tilføre fuktighet 



SFK 51 

Blanding av luftmasser 
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NORDKAPP PLATÅET 
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Kondensasjon som danner skyer 
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Vannets tilstander 
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Slutt 


