
Metorologi for PPL-A 

Del 3 

Tåke-nedbør-synsvidde-ising-vind 

Foreleser: Morten Rydningen 

Met dag 3 r5 
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Tåke 

• Tåke er egentlig skyer som ligger på 
bakken/havflaten 

• Består av små vanndråper, mindre enn 
1/100 mm, som holder seg svevende 

• Ved sikt under 1 km snakker vi om tåke 

• Tåke er luft som har nådd metning: 

– Nedkjøling 

– Tilførsel av fuktighet 

– Blanding av to luftmasser 
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Tåke 

• De 5 typene tåke: 

 

1. Strålingståke 

2. Adveksjonståke 

3. Orografisk tåke (fjelltåke) 

4. Fronttåke 

5. Frostrøyk eller frosttåke 
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Tåke 
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Strålingståke 

• Oppstår mest på klare netter 

• I helt stille vær 0,5-1 m 

• Litt vind vil føre til tykkere tåkelag, 
opptil 5 kts vind  

• Opptrer helst i forbindelse med 
høytrykk eller høytrykkskiler 

• Strålingståke dannes bare over land! 

• Hyppigst om høsten og vinteren på høye breddegrader 

• Kan ligge i dagevis om vinteren 

• Mest like før soloppgang 
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Adveksjonståke 

• Dannes når varm, fuktig luft strømmer over et kaldt 
underlag 

• Adveksjonståke er avhengig av vind, opp til 15 kts. For mye 
vind vil gi så mye turbulens at vi ender opp med stratus 
skyer 

• Dannes over land og sjø. Over land dannes den oftest når 
fuktig luft siger inn fra havet om høsten og vinteren 

 

 

Adveksjon: Transport (av) 
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Adveksjonståke 

• Gunstige forhold for dannelse av 

adveksjonståke: 

1. Fuktig luft (lite nedkjøling nødvendig for å nå 

metning) 

2. Luftstrømninger over et område som har en 

temperatur flere grader lavere enn DP 

3. Ikke for sterk vind 
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Orografisk tåke (fjelltåke) 

• Luft heves pga terrenget og kjøles 

adiabatisk 

• Er luften ustabil, eller vinden for sterk, vil 

det istedenfor tåke dannes skyer 



SFK 9 

Fronttåke 

• Kortvarige tåkebelter 

• Nedbør faller fra varmere luftlag falle gjennom 
kaldere luftmasser 

• Det kalde luftlaget får tilført fuktighet ved 
fordamping, og blandingen når metning 

FORAN varmfronter  

og  

BAK kaldfronter 
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Frostrøyk 

• Svært kald luft beveger seg over fuktige og varmere 
underlag 

• Luften varmes opp nedenfra og stiger, samtidig som den 
får tilført fuktighet ved fordamping fra underlaget 

• Blandingen som oppstår fører til metning dersom 
temperaturforskjellen er stor nok 

• Forekommer bare nær land i våre områder 
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Frosttåke 

• Underkjølt tåke 

• Fryser i kontakt med bakken, gjenstander 

• Vanlig når fjelltopper kommer i kontakt med 

skyer om vinteren 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/FrostyLeaf.jpg
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Tåkehyppighet 

• Daglig variasjon 

• Årlig variasjon 

• Tåkeforholdene i Norge 
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Tåkehyppighet 

• Daglig variasjon 
– Temperaturstigning er den vanligste årsaken til 

tåkeoppløsning. Over land er det derfor markerte 
daglige variasjoner: 
• Tåkemaksimum i tidlige morgentimer 

• Minimum om ettermiddagen 

– Adveksjonståke er vanligvis tykk, og kan motstå den 
daglige variasjonen 

– Liten daglig variasjon i tåke over sjø (lite 
temperaturendring) 

– Skyer vil på den ene siden hindre tåke å dannes, men 
vil også hindre oppløsning av tåke som allerede er 
der 
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Tåkehyppighet 

• Årlig variasjon 

– Sesongvariasjonene for tåke er stor både 

over land og hav. Over landområder finner vi 

størst tåkehyppighet senhøstes og tidlig på 

vinteren. Lavest hyppighet om sommeren. 

Over havet er det størst tåkehyppighet om 

sommeren. 
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Tåkehyppighet 

• Tåkeforholdene i Norge generelt: 

– Oslofjorden 
• Er om vinteren utsatt for adveksjonståke i 

forbindelse med innsig av fuktig, varm luft fra syd 

– Vestlandet 
• Adveksjonståke hyppigst om våren og sommeren. 

Tåka dannes ute i Nordsjøen, men siger ofte 
innover land om kvelden og natta 

– Bodø-Tromsø 
• Om sommeren kan det sige inn noe 

adveksjonståke fra Nordishavet 
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Nedbør 

• Innledning 

• Typer av nedbør 

• Nedbør og flygeforhold 
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Nedbør 

• Det er to utløsende årsaker til nedbør: 
1. Det finnes iskrystaller sammen med vanndråper i 

skyene. Iskrystallene vokser på bekostning av 
vanndråpene, og får større fallhastighet. Til slutt er 
de for store til å bli båret oppe i skyen, og de faller 
som nedbør. Det som avgjør om det er regn eller 
snø som når bakken er om det er varmt nok til at 
iskrystallene smelter på vei ned. Dette er 
antakeligvis den vanligste dannelsen av nedbør på 
våre breddegrader. 

2. Mindre vanndråper støter sammen og begynner å 
vokse. Til slutt er de for store til å bli båret oppe i 
skyen, og de faller som regn. 
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Typer av nedbør 

Regn som fryser på bakken (freezing rain) 

Dette er vanndråper som faller ned i et luftlag der 

temperaturen er under frysepunktet. Gir sterk ising på 

bakken og på objekter nær bakken 
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http://www.airliners.net/open.file?id=0489917&size=L&width=1024&height=780&sok=JURER  (ert = 'T-VTBV')  BEQRE OL cubgb_vq QRFP&photo_nr=14
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Sikt 

• Synsvidde 
– Synsvidde er den største horisontale avstand en 

observatør kan se og kjenne igjen et kjent objekt i 
normalt dagslys. 

• Flysikt 
– Flysikt er sikten framover fra cockpit i et luftfartøy 

under flyging 

• Rullebanesikt RVR 
– RVR=Runway Visual Range. Sikt langs rullebanen. 

RVR blir bare oppgitt dersom den er under 1500 
meter 
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Skråsikt 
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Vertikalsikt 

Vertikalsikt (VV) oppgis 

ofte i tåkesituasjon.  

VFR flyging er da som 

oftest ikke tilrådelig. 
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Landing i tåke (røyk) 



SFK 26 
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Ising 

Verst: Frosne partikler blandet 

med flytende, underkjølt regn. 
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Ising 



SFK 29 

Ising 
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Ising 
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• Den mest alvorlige virkningen av ising er 

at vingeprofilen endres 

• Det er sjelden at det er vekta av isen som 

er det største problemet 

• Ta aldri av med et fly som har snø og/eller 

is på seg. Gjør du det vil du før eller siden 

dø! 

Ising 



SFK 32 

Forgasserising 

• Oppstår fordi fordamping av bensin fører til 
temperaturfall. I tillegg kjøles luften adiabatisk 
pga trykkfallet. Dersom vi får forgasserising 
mister vi motoreffekt og risikerer at motoren 
stopper helt.  

• Forgasserising er farligst mellom -5 til +15 
grader C.  

• Mest utsatt ved landing (avbrutt landing) 

• Motvirkes effektivt med forgasservarmen 

• Prosedyren er:  
– På med forgasservarmen - av med throttle 

– På med throttle - av med forgasservarmen 
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Vind 

• Hvorfor er vi som piloter opptatt av vind? 

– Styrke, retning, kast, turbulens, skjær, 

høydevind? 

• Hvorfor blåser det? 

– Temperaturforskjeller gir trykkforskjeller 
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Vindens retning 
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Vindens retning og styrke 



Turbulens 

• Vi deler turbulens inn i grupper etter 

årsaken til turbulensen. 

– Mekanisk 

– Termisk 

– Vindskjær 

– Vingetippvirvler 
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Mekanisk turbulens 
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Termisk turbulens 
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Turbulens ved vindskjær 
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Turbulens fra vingetippvirvler 
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Turbulens 

• Turbulens, vindskjær og flyging 

– Strukturell belastning 

– Tap av kontroll, ofte i de mest kritiske fasene 
av flygningen 

– Ubehagelig og kanskje farlig 
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Vind, stort sett 

• Kraftigere i høyden enn på bakken 

• Blåser parallelt med isobarene i høyden 

(geostrofisk vind s.114) 

• Blåser skrått inn mot lavtrykk på bakken 

• Jo større trykkgradient, jo mer vind 

• Kreftene som påvirker vinden er: 

– Trykkraft (gradientkraften) 

– Corioliskraft (avbøyningskraften) 

– Sentrifugalkraften 

– Friksjon (bakkenivå) 
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Vind 
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Vind 

Er dette på bakken eller i høyden? 

Nordlig eller sydlig halvkule? 
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Vind 

Døgnvariasjon 

Høyredreining 

Venstredreining 
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Lokale vindforhold 

Sjø- og landvind 
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Lokale vindforhold 

Berg- og dalvind 
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Lokale vindforhold 

Fønvind 
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Takk for i dag 


