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Meteorologi for PPL 

Morten Rydningen 
 

Met dag 2 r8 
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Meteorologi. Del 2 

• Repetisjon fra del 1 

• Oppvarming og stabilitetsforhold 

• Skyer – torden 
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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. 

Repetisjon fra del 1. 

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

Temperatursvingninger med høyden 

Repetisjon fra del 1. 

Ozon absorberer 

ultrafiolett stråling 

(strålingen omsettes 

i varme) Dette gjør 

at temperaturen 

øker igjen.  
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ISA Internasjonal Standard Atmosfære 

Repetisjon fra del 1. 
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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. 

Repetisjon fra del 1. 
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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? 

Repetisjon fra del 1. 
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Doggpunkt og metning 

 -Relativ fuktighet 

 -Absolutt fuktighet 

 

 Vi kan oppnå metning 

ved å: 
1. Kjøle ned luften  

2. Tilføre fuktighet 

3. Blande to luftmasser 

Repetisjon fra del 1. 
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Oppvarming og stabilitetsforhold 

• Hvordan jordens overflate og luften blir 
oppvarmet 

• Måling av temperatur 

• Forskjellige årsaker til 
temperaturvariasjoner og følgene av dette 

• Hvordan og hvorfor det inntreffer endringer 
i stabiliteten 
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Varmestråling 

• Det er solen som er leverandør av energi til 
jordoverflaten 

• Solen utstråler kortbølget og synlig varme 

• Denne strålingen blir delvis reflektert fra 
atmosfæren og jordoverflaten, og delvis absorbert 

• Jorda utstråler langbølget usynlig varme, og det er 
denne som i hovedsak varmer opp atmosfæren 

• Det er særlig CO2 og vanndamp som tar opp 
varmestrålingen fra jordoverflaten 
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Drivhuseffekten 
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Solinnstråling 

30%  Ut 

 

20% Direkte 

 

50% Absorbert 
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Måling av temperatur 

• Kvikksølvtermometer 

– Ned til -390C 

• Bimetalltermometer 

• Ekstremtermometer 

– Høyest/Lavest 

• Termograf 

– Termogram 
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Måling av temperatur 

• På flyplasser 

– Instrumentpakker 

• I høyden 

– Værballong med radiosonde 

– Null-isotermen 
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  Frysepunkt Kroppstemperatur Kokepunkt 

C - Celsius 0 37 100 

F - Fahrenheit 32 100 212 

K - Kelvin 273 310 373 

    

Omregninger: C = (F-32) x 0,56 F = (C/0,56) + 32 K = C + 273 

Måleskalaer 
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Oppgaver, temperatur 

C F K 

1 0 

2 0 

3 0 

4 100 

5 100 

6 100 

7 37 

8 266 

9 -2 

10 15 

Fyll ut tabellen. Avrund svarene til heltall 
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Facit 

Oppgaver om temperatur.  

C F K 

1 0 32 273 

2 -18 0 255 

3 -273 -459 0 

4 100 212 373 

5 37 100 310 

6 -173 -279 100 

7 3 37 276 

8 -7 19 266 

9 -19 -2 254 

10 15 59 288 
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Temperaturvariasjoner 

• Solhøyden 

• Vannoverflaten 

• Jordoverflaten (land) 

• Snøoverflaten 

• Aktuell lufttemperatur 

• Daglig variasjon i lufttemperaturen 

• Årlig variasjon i lufttemperaturen 
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Solhøyden 
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Oppvarming av vann 

• Foregår langsomt 

– Stor blanding av vannmassene 

• Termoskikt 

– Stor lagringskapasitet. 3000 ganger mer enn 

luft 

• Jevner ut forskjellen mellom kalde- og 

varme årstider (dette kommer vi tilbake til) 
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Oppvarming av jordoverflaten (land) 
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Aktuell lufttemperatur 

• Den aktuelle lufttemperaturen stemmer sjelden 
overens med standard atmosfæren. 

• Særlig er det avvik i de nedre delene av 
atmosfæren. 

• De faktorene som påvirker aktuell lufttemperatur 
er: 
– Mengden av solinnstråling på jordoverflaten 

• Solhøyde (døgn- og årstidsvariasjon),  

– Jordoverflatens beskaffenhet 
• Evne til refleksjon, absorpsjon, varmeledning, varmelagring 

– Mengden av skyer 
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Snøoverflaten 

• 80-90% reflektert 

• Dårlig varmeledningsevne 

• Gammel snø over et underlag som har god absorberings- 
og varmeledningsevne gir snøsmelting nedenfra 
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Daglig temperaturvariasjon 

• Når det bare er solinnstrålingen som er påvirkende 
faktor så følger temperaturvariasjonen et fast 
mønster: 

– Maksimum ca kl 1500 

– Minimum rett før soloppgang 

• Størst på lave breddegrader, lite merkbar i 
polområdene 

• På våre breddegrader er det av samme grunn størst 
variasjon om sommeren 
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Årlig temperaturvariasjon 

• Avhenger av: 

– Breddegrad, hvordan jordoverflaten er, avstand 
fra større vannmasser 

• Ved ekvator er det liten årlig variasjon 

• Jo høyere breddegrad, jo større forskjell 

• På våre breddegrader har vi de typiske 
sommer og vinter variasjonene 

• Nærhet til havet gir en stabiliserende effekt. 
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Daglig variasjon i lufttemperaturen 

Årlig variasjon i lufttemperaturen 
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Stabilitetsforholdene i atmosfæren 

• Atmosfærens stabilitet er et 

mål på den motstand et 

luftelement møter ved opp- 

eller nedstigning 

• Det motsatte av stabilitet er 

ustabilitet 
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Adiabatisk temperaturforandring 

• Luft som blir 

komprimert 

blir varm 

 

• Luft som 

utvides blir 

kald 

(ref fylling og tømming av trykkluftflasker) 
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Adiabatisk temperaturforandring 

• Når luft heves i atmosfæren, synker trykket. 

Dersom det ikke tilføres eller tas bort varme vil 

denne lufta kjøles adiabatisk. 

• Det motsatte skjer når lufta senkes i atmosfæren. 

• Det er forskjell på hvor mye temperaturen stiger 

eller synker, avhengig av om lufta er mettet eller 

umettet med vanndamp (dette kommer vi tilbake 

til) 
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Adiabatisk temperaturendring og 

stabiliteten i atmosfæren 

• Luftmassen som heves eller senkes får 

endret sin temperatur adiabatisk. 

Temperaturforskjellen mellom den luften 

som er hevet eller senket, og den 

omliggende luftmassen, er helt avgjørende 

for stabilitetsforholdene i atmosfæren. 
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Tørr- og fukt-adiabatisk 

temperaturendring 

• Tørradiabatisk temperaturendring: 

– Lufta kan godt inneholde vanndamp, men den 

er ikke mettet. 

• Fuktig-adiabatisk temperaturendring: 

– Lufta er mettet med vanndamp. 

– Videre avkjøling fører til kondensering, og da 

avgis varme. Temperaturfallet blir ikke så bratt. 
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Tørradiabatisk temperaturendring 
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Fuktig-adiabatisk temperaturendring 
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Forandring i stabilitetsforholdene 

• Atmosfæren inneholder både mettet og umettet 

luft, og vi regner derfor med et gjennomsnittlig 

temperaturfall på 0,65oC pr. 100 meter. 

• Dersom vi måler faktisk temperatur oppover i 

atmosfæren vil vi av forskjellige årsaker finne 

avvik fra gjennomsnittet. 

• Dette har avgjørende innvirkning på luftens 

stabilitetsforhold. 
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Inversjon 

• Vi skal nå se på 

forskjellige typer 

inversjoner: 

– Bakkeinversjon 

– Turbulensinversjon 

– Subsidens og inversjoner 

– Frontsoner og inversjon 

 

Når temperaturen 

stiger med høyden 

sier vi at vi har en 

INVERSJON.  
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Bakkeinversjon 

Om natten stråler 

mindre og mindre 

varme ut fra jord-

overflaten og luften nær 

bakken kjøles ned . 
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Turbulensinversjon 

Oppstår når det er 

turbulens i lave luftlag 

(300-500 meter)  

 

Nedgående og oppgående 

luft endrer temp. 

adiabatisk. 

 

Oppvarmet luft nederst og 

nedkjølt luft øverst. 
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Subsidensinversjon 

• Luften synker i et stort område. 

• Luften som synker vil som regel få lav relativ fuktighet, og over 
inversjonen blir det som regel ingen skyer 

• Selve inversjonen kan man ofte se da det danner seg dis under den. 
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Frontsoner og inversjoner 
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Inversjoner, en oppsummering 

Vi har gjennomgått følgende inversjoner: 

– Bakkeinversjon 

– Turbulensinversjon 

– Subsidens og inversjoner 

– Frontsoner og inversjon 

 

 Inversjonslagene er stabile lag som vil hindre 

eller stanse vertikale bevegelser i atmosfæren 
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Vertikale isolerte luftstrømninger 

• Dannelse av isolerte luftmengder som er varmere 

enn luften omkring vil utløse vertikale 

luftstrømninger. 

• Hvor langt opp i høyden strømningen vil fortsette 

er avhengig av den aktuelle lufttemperaturen 

oppover i høyden, i forhold til nedkjølingen av 

den oppstigende luftmassen. 

• Dette kan vi vise med temperaturdiagrammer 
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Stabil atmosfære 

• Atmosfæren er stabil fordi den adiabatiske temperaturendringen som følge 
av heving av luft vil sørge for at den luften som blir hevet alltid vil være 
kaldere enn den omgivende luften. 

H
ø

y
d
e

Temperatur

Målt temperatur

Fukt adiabatisk

Tørr adiabatisk

Målt temperatur

Fukt adiabatisk

Tørr adiabatisk

H
ø

y
d
e

Temperatur

Stabil atmosfære Stabil atmosfære med bakkeinversjon
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Instabil atmosfære 

• Atmosfæren er intabil 

fordi den adiabatiske 

temperaturendringen som 

følge av heving av luft vil 

sørge for at den luften 

som blir hevet alltid vil 

være varmere enn den 

omgivende luften. 

Målt temperatur

Fukt adiabatisk

Tørr adiabatisk

Instabil atmosfære

H
ø

y
d
e

Temperatur
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Betinget instabil atmosfære 

• Her ser vi at målt 
temperatur ligger mellom 
fuktig- og tørradiabatisk 
kurve.  

• Det vil gi en stabil 
atmosfære dersom hevet 
luft kjøles tørradiabatisk, 
fordi omgivende luft da 
vil være varmere enn 
hevet luft. 

• Dersom hevet luft kjøles 
fuktig-adiabatisk, vil 
atmosfæren være instabil. 
Omgivende luft vil da 
være kaldere enn hevet 
luft. 

Målt temperatur

Fukt adiabatisk

Tørr adiabatisk

Betinget instabil atmosfære

H
ø

y
d
e

Temperatur
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Eksempel på oppstigende varmluft 
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Oppgaver 

Adiabatisk temperaturendring 
1. Luften på bakken har en temperatur 

på 12oC. Vinden blåser mot et fjell 
som tvinger denne luftmassen 
oppover. Hvilken temperatur har 
luftmassen når den har steget 3500 
fot over utgangspunktet? Anta 
tørradiabatiske forhold, og ingen 
tilførsel eller bortføring av varme. 

 

2. Luften har en temperatur på -11oC 
på en fjelltopp 1500 moh. Den 
følger nå fjellsiden nedover mot 
østlandet og gir en fin fønvind. Hva 
er temperaturen på det flate 
østlandet i 150 moh? Anta 
tørradiabatiske forhold, og ingen 
tilførsel eller bortføring av varme. 

 

3. En luftmasse har en temperatur på 
29oC ved havnivå. Luftmassen heves 
til 30.000 fot. Metningspunktet 
oppnås ved 8.000 fot. Hva er 
temperaturen på luftmassen når den 
når 30.000 fot? Anta ingen tilførsel 
eller bortføring av varme. 

4. Fyll ut tabellen nedenfor (alle temp. i oC) 

1. For hvilken av situasjonene er 
atmosfæren stabil? 

2. For hvilken av situasjonene er 
atmosfæren ustabil? 

3. Hva kalles denne situasjonen? 
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Svar på oppgavene, adiab. temp. endring 

1. 

12oC – (3oC · 3,5) = 12oC – 10,5oC  =  1,5oC 

 

2. 

-11oC + (1oC · 13,5) = -11oC + 13,5oC =  2,5oC 

 

3. 

0 fot → 8.000 fot: 

29oC – (3 · 8)oC = (29 – 24)oC = 5oC 

 

8.000 fot → 30.000 fot 

5oC – (1,5 · 22)oC = (5 – 33)oC =  -28oC 

 

1. For hvilken av situasjonene er 
atmosfæren stabil? 

Når nedkjølingen er tørradiabatisk. 

2. For hvilken av situasjonene er 
atmosfæren ustabil? 

Når nedkjølingen er fuktig-adiabatisk. 

3. Hva kalles denne situasjonen? 
Betinget instabilitet 
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Skyer - Torden 

• Begreper 

• Dannelse av skyer 

• Skyobservasjoner 

– Mengde, høyde, type 
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Begreper 

• ELR = Environmental Lapse Rate = Aktuell 

temperatur 

• SALR = Saturated Air Lapse Rate = Fuktig-

adiabatisk nedkjøling 

• DALR = Dry Air Lapse Rate = 

Tørradiabatisk nedkjøling 

• DP = Dew Point = Duggpunkt 
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Skydannelse 

• De forhold som gir skydannelse i atmosfæren er 

som regel: 

1. Kjøling av luften til den når DP: 

a. Adiabatisk kjøling av luft som stiger 

b. Utstråling 

c. Luft strømmer fra varmere mot kaldere underlag 

2. Tilførsel av fuktighet og/eller blanding av 

luftmasser 
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Skydannelse 

• Skyer er i stadig utvikling, og det er viktig for 
VFR piloten å kjenne hovedtrekkene ved de 
forskjellige skytypene når det gjelder: 
– Luftens stabilitet 

– Turbulens 

– Nedbør 

– Siktforhold 

– Utvikling 

• På bakgrunn av dette vil du bli i stand til å vurdere 
om den informasjonen du har fått angående været 
er korrekt, eller om det kanskje er avvik. 
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Skydannelse 
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Skymengde 

• Skymengden oppgis i åttendeldeler: 

– Few:  1-2 åttendedeler av himmelen dekket 

– Scattered: 3-4 åttendedeler av himmelen dekket 

– Broken: 5-7 åttendedeler av himmelen dekket 

– Overcast: Overskyet 

 

• Dette oppgis bl.a på ATIS, METAR, TAF, IGA 
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Skyhøyde 

• Det er viktig for oss som flyr VFR å 
vite i hvilke høyder skyene opptrer. 

• I meldinger for luftfarten oppgis 
skyhøyden i intervaller på 100 fot. 

• Skybase er høyden opp til underkant 
av det laveste skylaget som dekker 
mer enn 4/8 av himmelen. 

• En tommelfingerregel: Skyhøyden til 
cumulusskyer dannet på formiddagen 
(og mens temperaturen stiger) kan 
beregnes ved å trekke 
duggpunktstemperaturen fra målt 
temperatur og gange med 125. Da får 
vi en tilnærmet skyhøyde i meter. 
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Skytyper 
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Skytyper/høydeskikt 
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1 

Ci 

Cirrus 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Cirrus_Clouds_over_Golden_Gate_Bridge.JPG
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Cc 

Cirrocumulus 

2 
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Cs 

Cirrostratus 

3 
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Ac 

Altocumulus 

4 
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As 

Altostratus 

5 
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Sc 

Stratocumulus 

6 
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St 

Stratus 

7 
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Ns 

Nimbostratus 

8 
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Cu 

Cumulus 

9 
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Cb 

Cumulonimbus 

10 
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TCu 

Towering Cumulus 
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Towering Teddy??? 

http://www.stuffintheair.com/weatherequipment.html
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Altocumulus 

lenticularis 



SFK 72 

Altocumulus 

lenticularis 
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Perlemorsky 
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Super Cell 
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Skydannelse 

• Nå skal vi se på forskjellige situasjoner som 
danner skyer.  

– Konveksjonsskyer 

– Frontskyer 

– Orografiske skyer 

– Inversjonsskyer 

– Turbulensskyer 

• Vi vil snakke litt om skyenes egenskaper og 
hvordan våre flygeforhold blir påvirket. 

• Cb skyen er spesielt viktig for oss, så den skal vi 
kikke nærmere på. 
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Konveksjonsskyer 

Konveksjonsstrømmer: 

Uordnede opp- og 

nedadgående 

luftstrømmer. 

Oppstår pga oppvarming 

fra bakken. 

Det er temperaturen over 

kondensasjonsnivået som 

avgjør hvor høyt skyene 

går. Vanlig 

vår/sommer/høst.  

Vanligst om vinteren over 

havet. 
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Frontskyer 

Luft stiger opp over frontflaten og blir avkjølt adiabatisk. 

Stabil luft: Stratiformede skyer 

Ustabil luft: Cu og Cb 
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Orografiske skyer 
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Turbulensskyer 
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Flygeforhold og skyer 
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Cb-Cumulonimbus 
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Cb 

3 stadier 
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Småfly og CB (ingen god kombinasjon) 

• HOLD DEG PÅ GOD AVSTAND!!!!!! 

• Lyn og torden 

• Hagl på størrelse med golfballer 

• Opp og ned vinder som kan riste flyet i stykker 

• Ingen sikt 

• Masse nedbør 

• Ising 

• Fare for å miste kontrollen 
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Takk for i dag 


