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• Synoptisk meteorologi 

Sammenfatning av et større innhold slik at det 
blir oversiktlig. 
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Havarirapport/gruppeoppgave 

• Du får nå utdelt en havarirapport 

• Les gjennom rapporten og ta stilling til 
følgende: 

– Hvordan var været? 

– Kunne dette vært deg? 

– Hva ville du gjort annerledes? 
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Synoptisk Meteorologi 

• Luftmasser 

• Flyge- og landingsvær i varme og kalde 
luftmasser 

• Sirkulasjon 

• Trykksystemer 

• Fronter 

• Okklusjon 

• Synoptiske kart 

• Stasjonsmodeller og bunnkart 
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Luftmasser 

En luftmasse er et stort område med luft der 
de fysiske forholdene er tilnærmet de 
samme 

 

Overgangssonen, nær bakken, mellom to 
ulike luftmasser er vanligvis ganske smal. 
Dette kalles en front 
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Dannelse av luftmasser 
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To hovedgrupper luftmasser 

• Maritim luft 

– Dannes over sjøområder 

• Kontinental luft 

– Dannes over landområder 
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Klassifisering av 
luftmasser 
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Eksempler på klassifisering av luftmasser 
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Termodynamisk klassifisering 
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Flyge- og landingsvær i varme og 
kalde luftmasser 

• Flyging i varme luftmasser 

– Kjøles nedenfra. Stort sett uforandret 
temperatur i høyden. 

– Stabiliteten øker i de lavere luftlag, ofte med 
inversjon. 

– Er luften fuktig vil nedkjølingen hurtig føre til 
kondensasjon og dannelse av tåke eller lav 
stratus. 
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• Karakteristisk vær i forbindelse med en 
maritim varmluftsmasse: 

Flyge- og landingsvær i varme og 
kalde luftmasser 
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• Flyging i kalde luftmasser 

– En kald luftmasse blir varmet opp nedenfra. 

– Det dannes konveksjonsstrømmer som fører 
varme og fuktighet opp i høyere luftlag. 

– Det kan dannes Cu og/eller CB hvis luften er 
fuktig nok og instabilliteten går høyt nok. 

– Sikten utenom skyer og nedbør er som oftest 
god i kalde luftmasser. 

Flyge- og landingsvær i varme og 
kalde luftmasser 
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Flyge- og landingsvær i varme og 
kalde luftmasser 

• Karakteristisk vær i forbindelse med en 
maritim kaldluftmasse 
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• I kontinentale varm- og kaldluftmasser vil 
det som oftest være mindre fuktighet, 
nedbør og skyer. 

Flyge- og landingsvær i varme og 
kalde luftmasser 
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Sirkulasjon 

• Lufta vil alltid prøve å utligne 
trykkforskjellene i atmosfæren 

• Generelt strømmer luft ut fra høytrykk og 
inn mot lavtrykk 
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Fremherskende situasjon på våre 
breddegrader 

• Sørvestlig luftstrøm 
fra det stasjonære 
høytrykksystemet 
ved Azorene møter 
kald luft som 
strømmer sørover 
fra polområdet. 
Luftstrømmene 
danner 
vestavindsbeltet. 

• Grensen mellom 
disse to områdene 
kalles polarfronten 
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Lavtrykksdannelse 

• På grunn av 
temperaturforskjellen vil 
skillet mellom varm og kald 
luft oppføre seg lignende 
skillet mellom sjø og luft.  

• Det dannes bølger, og i 
polarfronten er disse 
bølgene lavtrykk. 



SFK 20 

Trykksystemer 
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Trykksystemer 
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Trykksystemer 

Tråg 
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MET - TRÅG 



MET - TRÅG 

• Tråg: 

• En blå strek, uten trekanter på, kalles et 
Tråg. 

 

• Den viser et område med ekstra ustabil 
luft der det forventes kraftig bygenedbør, 
og kan hende også kraftige vindkast. 



MET - TRÅG 

• Tråg (eng. trough = trau, fordypning) 
utløper fra et lavtrykk, karakterisert med et 
v-formet isobarmønster, eller 
"lavtrykksrenne". Begrepet brukes også om 
områder med kraftig bygeaktivitet. 

• I Norge brukes begrepet Tråg vanligvis om 
de linjene av byger som oppstår bak 
en kaldfront. Særlig om vinteren, når havet 
er varmt i forhold til polar/arktisk kaldluft, 
opptrer dette fenomenet nesten daglig. 



MET - TRÅG 



MET - TRÅG 



MET - TRÅG 
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Fronter 

• Fronter dannes fordi luftmasser med 
forskjellig temperatur ikke har lyst til å 
blande seg 

• En front er linjen mellom to luftmasser på 
bakken 

• Frontflaten er flaten mellom to luftmasser 

• Varm luft er lettere enn kald luft, den vil 
derfor prøve å komme øverst 
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Fronter 
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Fronter 

• Varmfront 

– Den relativt varmeste luften er på fremmarsj 

 

• Kaldfront 

– Den relativt kaldeste luften er på fremmarsj 
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VARMFRONT 

 

 

En Varmfront eksisterer når 

varm luft innhenter en 

kaldere luftmasse og blir 

presset oppover. Dette fører 

til skydannelse. 

 

 

 

Frontens skråning (frontal 

slope) har en gradient på 

mellom 

1:150 og 1:200 
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VARMFRONT 

 

 

Skyene vil komme i denne 

rekkefølgen når du flyr mot 

en varmfront: 

 

•Cirrus 

 

•Cirrostratus 

 

•Altostratus 

 

•Nimbostratus 

 

•stratus 

 

. 
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KALDFRONT 

 

 

 

En Kaldfront eksisterer når 

kald luft innhenter en 

varmere luftmasse. Den 

kalde luftmassen presser seg 

under den varmere 

luftmassen og hever den. 

Dette fører til skydannelse. 

 

 

Frontens skråning (frontal 

slope) har en gradient på 

1:50 
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KALDFRONT 

 

 

 

På grunn av brattere helning, 

med mye aktivitet gir dette 

stor sannsynlighet for 

tordenvær. 

Regn i form av byger kan 

forventes, og vinden veer 

(markert endring med 

klokken) til vest eller til 

nordvest. Trykket blir høyere, 

og temperaturen og 

fuktigheten reduseres.  
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KALDFRONT 

 

 

 

I et temperert klima er store 

mengder med cumulonimbus 

uvanlig på dette stadiet, men 

de er ikke uvanlige over 

landområder. 

 

Regnbeltene er relativt små 

sammenlignet med 

varmfronten og sikten vil bli 

merkbart forbedret. 
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OKKLUSJON 

Dette markerer siste stadiet av et frontalt 

lavtrykk, og oppstår på grunn av at 

kaldfronten beveger seg hurtigere enn 

varmfronten. 

 

Når den ene tar igjen den andre, vil 

varmesektoren (området mellom en varm- 

og kaldfront) bli løftet fra bakken i sin 

helhet.  Dette kalles okklusjon.  



Kald 
okklusjon 
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Varm  
okklusjon 
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Værobservasjoner 

• For å kunne varsle været er meteorologene avhengig av 
at det samles inn observasjoner av aktuell værsituasjon 
på samme tidspunkter 

• I hele verden samles det inn observasjoner manuelt og 
automatisk hver tredje time hele døgnet (kl 00, 03, 06, 
09, 12, 15, 18 og 21 UTC) 

• All informasjonen spres i henhold til internasjonale 
samarbeidsavtaler, slik at man over hele verden kan 
nyttiggjøre seg denne informasjonen med minst mulig 
forsinkelse 

• På norske flyplasser samles det også inn observasjoner. 
Observasjonene gjøres hver time eller halvtime  

• Observasjonene må behandles og systematiseres for å 
kunne gi nyttig informasjon. Dette gjøres ved å plotte 
informasjonen inn på geografiske kart, såkalte bunnkart 
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Stasjonsmodellen 
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Symbolforklaringer 
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Oppgave: 

Slå opp på side 135 
og 136 og dekode 
informasjonen fra 
stasjonene med ring 
rundt. 
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Klimatologi 

Klima: Vær over lengre tid 

 

• Klassifisering av klima 

• Oppdeling av klimaområder i Norge 

• Været på vestlandet 
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Verdensklimaet 

ITCZ 
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Klimaområder i Norge 

• Svenskegrensen-Lindesnes 
• Lindesnes-Stadt 
• Stadt-Namdalen 
• Namdalen-Lofoten 
• Lofoten-Nordkapp 
• Nordkapp-Kirkenes 

 
I tillegg: 

– Finnmarksvidda 
– Indre fjord og dalstrøk på vestlandet 
– Dalstrøkene i Øst-Norge 
– Sentrale fjellstrøk 
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Svenskegrensen-Lindesnes 
– Stort sett greie flyforhold både sommer og vinter. Tåke kan være et problem i 

enkelte områder, og det kan være vindfullt i kyststrøk om vinteren. 

Lindesnes-Stadt 
– Vestlandet! Om sommeren er det ofte bra flyvær, men se opp for tåka. Om 

vinteren er det ofte urolig flyvær og mye nedbør. Vestlige vinder er 
fremherskende. 

Stadt-Namdalen 
– Som regel bedre flyvær enn på vestlandet, men ellers liknende forhold. 

Namdalen-Lofoten 
– Sommeren er preget av rolige vindforhold, men se opp for havtåka, spesielt vest 

i Lofoten. Ligger det et varmt høytrykk over Sør-Norge kan det bli svært 
vanskelige forhold i dette området. Om vinteren er det ofte sterk vind i området. 

Lofoten-Nordkapp 
– Vind fra nordvest fører ofte til dårlig flyvær. Generelt bra flyvær, men vind og 

snø kan skape problemer. Sommeren er kort, og vinteren er lang. Dette området 
har mørketid om vinteren. Tåke fra havet oppstår på sommeren. Vinteren fører 
med seg sterk vind og turbulens. 

Nordkapp-Kirkenes 
– Sommeren er kort, men kan være fin. Vinteren er hard med mye vind, ofte 

storm, og det oppstår frostrøyk i fjordene. 
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Finnmarksvidda 
– Stort sett greie flyforhold hele året, (men kanskje litt dårlig med flyplasser?). 

Indre fjord og dalstrøk på vestlandet 
– Turbulens, mye nedbør, ofte umulige VFR forhold. 

Dalstrøkene i Øst-Norge 
– Stort sett gode flyforhold både sommer og vinter. 

Sentrale fjellstrøk 
– Meget varierte forhold, dårlig dekning på værobservasjoner og værvarsel. 

Planlegg med gode marginer og ta forholdsregler angående nødutstyr og 
påkledning. 
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Takk for i dag. 


