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Abstract

Two intense cyclones over the North Atlantic during summer/autumn 2003
are investigated to determine atmospheric factors contributing to their de-
velopment. One of the cases, in August 2003, led to heavy precipitation and
flooding in Central Norway. The other event was a cyclone that caused heavy
snowfall and wind exceeding 30 m/s over East-Greenland and strong winds
and snowfall over North-Iceland on 20-21 September 2003. The cyclones have
been simulated with the numerical model MM5. For both cases sensitivity
studies have been carried out to evaluate the significance of orography, latent
heating and SST. In addition, the role of SST gradients are investigated in
the September case and the role of surface albedo in the August case. This
study shows that the September cyclone is strongly affected by the orograp-
hy of Greenland. When orography is removed, a deep baroclinic low develops
rapidly and moves eastward at 75 ◦N. Conversely, in the control run, the evo-
lution of the primary baroclinic low is greatly suppressed by the orographic
retardation of the warm air ahead of and the cold air behind the low. At the
same time, a secondary low off Greenland’s east coast at 68 ◦N intensifies
due to a coupling between an approaching upper level PV-anomaly and a
lower level PV-anomaly generated from lee effects. The secondary cyclone
is then transformed into a baroclinic low and moves eastward and causes
the extreme weather conditions. In the August case the precipitation is st-
rongly enhanced by orography due to the northely onshore winds. Removing
the orography of Scandinavia leads to greatly reduced precipitation and a
deformation of the cyclone. When the orography is present, a lee trough is
formed over SE-Norway. A simulation with increased albedo is conducted to
determine the significans of thermal effects for the trough formation. The
lee trough weakened, but the impact of surface albedo was less than that of
the mountain effect. In both cases, the simulations reveal that the release of
latent heat had a major impact on the deepening of the cyclone in lower tro-
posphere. In the August case, latent heating contributed to 40% of the rapid
deepening during the first 30 hours of the simulation. The August cyclo-
ne occurred during a period of anomalously high sea surface temperatures
(SST). Numerical tests show however that the development of the cyclone is
fairly insensitive to the SST. Neighter the September cyclone was significant-
ly influenced by the SST. In the North-Atlantic there are gradients in the
sea surface temperature due to the warm Norwegian Atlantic Current and
the cold East Greenland Current. The simulations show however that SST-
gradients contributed relatively little to the development of the September
cyclone.
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Kapittel 1

Innledning

De operasjonelle værvarslingsmodellene er stadig blitt bedre, men det er
fortsatt mange prosesser som er mangelfullt forstått og til dels for dårlig
beskrevet i modellene. Eksempler på dette er betydningen av diabatiske pro-
sesser i eksplosive lavtrykk og betydningen av orografi. I denne oppgaven vil
to kraftige lavtrykk over Nord-Atlanteren fra sommeren og høsten 2003 bli
undersøkt, i et forsøk på å avdekke disse prosessenes rolle for lavtrykksutvik-
lingene. I det ene tilfellet kom det ekstreme mengder nedbør i Midt-Norge.
I det andre oppstod det et voldsomt uvær over Øst-Grønland og på Nord-
Island.

Området rundt Island er et interessant område grunnet den hyppige syklon-
aktiviteten. Fra den generelle sirkulasjonen finner vi dette igjen som det
velkjente Islandslavtrykket. Dette fremkommer som et lavtrykk nær Island
på kart for årlig midlet trykk ved havnivå (Wallace og Hobbs, 1977). Syklo-
naktiviteten er knyttet til Islands nærhet til polarfronten og sterke tempera-
turgradienter i sjøen, der den varme nordatlantiske havstrømmen møter den
kalde arktiske havmassen. Også Grønland, som foruten å være den største
øyen i verden også utgjør et islagt høyfjellsplatå, som på det høyeste er over
3000 m.o.h., påvirker syklonene i området. Det er viktig å forstå hvordan fjell
som Grønland påvirker den atmosfæriske strømningen. Ólafsson (1998) viste
at numeriske værvarslingsmodeller hadde vansker med å simulere syklonak-
tivitet nær Grønland. Disse ga derfor dårlige varsler. En bedre forståelse og
beskrivelse av Grønland i de numeriske modellene, vil gi bedre kortidsvarsler
for Island og langtidsvarsler for Europa.

Interessen for hvordan Grønland påvirker den atmosfæriske strømningen har
økt de siste årene. Kristjánsson og McInnes (1999) gjorde en situasjonsstudie
og fant at Grønlands orografi svekket utviklingen av et baroklint lavtrykk.
Den kalde luften fra nord klarte ikke å passere over Grønland. Luften ble
istedet presset rundt Sør-Grønland, noe som ga vindretning fra sør-vest bak
lavtrykket. Dette førte til en svakere kaldluftadveksjon. Den barokline ener-
gioverføringen ble dermed redusert og lavtrykket følgelig svekket. Simulerin-
gene viste at et sekundært lavtrykk mellom Grønland og Island ble indusert
av fjellene. Doyle og Shapiro (1999) gjorde simuleringer av idealiserte og
observerte strømninger for å undersøke den lavere nivå jetstrømmen, som
ofte er observert ved Grønlands sør spiss, Grønlands “Tip Jet”. Guðrún Nína
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2 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Petersen avla i 2004 en doktoravhandling som tok for seg hvordan Grøn-
land påvirker den atmosfæriske bevegelsen på den nordlige halvkule. Hun
gjorde idealiserte simuleringer og fant at Grønland påvirker strømningen i
nærheten av fjellet. Det oppstod lavere trykk i le av Sør-Grønland ved vestlig
vind og høyere trykk over fjellplatået. Hun viste at Grønland også påvirket
strømningen over store deler av den nordlige halvkule. Hun gjorde også en
situasjonsstudie og fant at Grønland genererte et le-lavtrykk. Dette ga økte
geopotensialgradienter i midlere troposfæriske nivåer noe som hadde en for-
sterkende effekt på en syklon som passerte sør for Grønland.

Latent varme spiller en rolle som energikilde til værsystemer. I tropiske
sykloner er den latente varmefrigjøringen drivkilden, mens for ekstratrop-
iske sykloner dannes kinetisk energi primært ved konvertering av potensiell
energi knyttet til luftmasser med ulik temperatur. Når lavtrykket først er
dannet, vil kondensasjon av vanndamp i oppstigende luft virke forsterkende
på lavtrykket. Det er grunn til å tro at situasjonen som ga rekordnedbør i
Midt-Norge, vil være forsterket av latent varme på grunn av de store nedbørs-
mengdene. Det er gjort en rekke studier på hvordan latent varmefrigjøring
bidrar til syklonutviklingen. Blandt annet har Kristjánsson (1990) studert
en meso-β skala syklon i Østersjøen i juli 1985. Kristjánsson viste at latent
varme var hoveddrivkilden til denne syklonen når den først var initialisert.
Kristjánsson og Thorsteinsson (1995) studerte et eksplosivt lavtrykk kalt
“Drivhuslavtrykket” ved Island i februar 1991. Kristjánsson og Thorsteins-
son fant at latent varme bidro til en tredjedel av lavtrykksfordypningen.
Andre studier har vist at latent varme har bidratt til over halvparten av
fordypningen til eksplosive lavtrykk (f.eks Kuo og Reed (1988) og Reed m.fl.
(1992)). Grønås (1995) studerte Nyttårsorkanen i Norge i 1992. Lavtrykket
som ga den sterke vinden, ble betraktelig forsterket på grunn av latent varme.

I denne oppgaven vil det bli foretatt en rekke simuleringer av de to lavtrykksi-
tuasjonene med den numeriske værvarslingsmodellen MM5. I disse simulerin-
gene vil visse prosesser bli endret for å studere deres betydning for lavtrykks-
utviklingen. Begge situasjonene vil bli simulert uten fjell, med redusert hav-
temperatur og uten latent varme. Disse simuleringene vil bli analysert og
sammenliknet med en kontrollkjøring. I tillegg vil det også bli gjort en simu-
lering for å avdekke termiske effekter i den situasjonen som ga rekordnedbør
og som jeg heretter vil kalle augustsituasjonen. Det blir også utført en simu-
lering med utjevnete temperaturgradienter i havet for den andre situasjonen.
Denne vil jeg heretter kalle septembersituasjonen.

Målet med denne oppgaven er å bedre forstå betydningen av diabatiske pro-
sesser og orografiske effekter for de to lavtrykkene.

Oppgaven er lagt opp som følger: Kapittel 2 tar for seg teoretiske emner om
lavtrykksutvikling og hvordan fjell og diabatisk oppvarming påvirker den at-
mosfæriske strømningen. Kapittel 3 omhandler modellen som er benyttet i
oppgaven og simuleringsprosessen. Resultatene vil bli beskrevet i kapittel 4
og videre tolket og diskutert i kapittel 5. Oppgaven avsluttes i kapittel 6 med
en sammenfatning og konklusjon.



Kapittel 2

Teori

I denne oppgaven blir to lavtrykk over Nord-Atlanteren studert, og jeg skal
forsøke å avdekke orografiske og diabatiske effekter for disse to lavtrykkene.
I dette teorikapittelet vil jeg derfor først skrive generelt om ekstratropiske
sykloner for deretter ta for meg henholdsvis diabatiske og orografiske effekter
på atmosfærisk strømning.

2.1 Ekstratropiske sykloner

På midlere bredder er lavtrykksutviklinger på synoptisk skala knyttet til
baroklin instabilitet. Denne instabiliteten finnes i områder med sterkt ver-
tikalt vindskjær med tilhørende stor horisontal nord-sør temperaturgradient
som må eksistere for å opprettholde termalvindbalansen. Termalvindbalan-
sen kan utrykkes ved termalvindlikningen:

∂vg

∂lnp
= −

R

f
k ×∇pT (2.1)

der vg er geostrofisk vind, p er trykk, R er gasskonstanten, f er Coriolispa-
rameteren og ∇pT er temperaturgradienten med hensyn på trykkoordinater
(Holton, 1992). De barokline bølgene og de ekstratropiske lavtrykkene opp-
trer ofte i forbindelse med polarjeten, der det er sterkt vertikalt vindskjær, og
den tilhørende polarfrontsonen, som markerer skillet mellom sub-tropiske og
polare luftmasser. Figur 2.1 viser en jetstrøm med underliggende frontalsone
og brudd i tropopausen som er definert ut ifra potensiell temperaturgradient.

Synoptisk-skala lavtrykkssystemer på midlere bredder oppstår ofte ved for-
styrrelser i øvre nivå jetstrøm. Denne induserer sirkulasjon i de lavere lag
av troposfæren. Bølgene vokser ved å konvertere potensiell energi knyttet til
den horisontale nord-sør temperaturgradienten, til kinetisk energi, med opp-
stigende luft foran (øst for) tråget ved bakken og nedsynkende luft bak (vest
for) tråget. Denne energioverføringen er mulig så lenge tråget heller vestover
(oppstrøms) med høyden. Lavtrykket vil fordype seg så lenge det har denne
helningen. I den ferdige utviklede fasen til lavtrykket er det derimot ingen
helning, og tråget i høyden er i fase med tråget ved bakken. Termaladvek-
sjonen og energioverføringen stopper opp og lavtrykket vil etterhvert dø ut
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4 KAPITTEL 2. TEORI

Figur 2.1: Vertikalt snitt gjennom en frontalsone. Heltrukkne linjer er linjer
for konstant potensiell temperatur [K], stiplete linjer viser vindhastighet inn
i planet [m/s] og tykke linjer markerer tropopausen og frontsonen. (Wallace
og Hobbs, 1977)

på grunn av dissipasjon.

For ekstratropisk synoptisk-skala bevegelse er de horisontale hastighetene
tilnærmet geostrofiske, og den geostrofiske vinden kan skrives:

fovg =
∂Φ

∂x

foug = −
∂Φ

∂y

der Φ er geopotensialet og ug og vg er komponentene av den geostrofiske
vinden i henholdsvis x- og y-retning. Dermed kan den geostrofiske virvlingen
skrives:

ζg =
1

fo
∇

2Φ (2.2)

Dette viser invertibiliteten mellom geopotensialet og virvlingen. Er virvlin-
gen kjent, kan man finne geopotensialet og dermed bestemme vinden. Dette
er en av grunnene til at virvling er en interessant størrelse innen meteoro-
logien. Siden funksjonssammenhengen mellom den geostrofiske virvlingen og
geopotensialet er en Laplacefunksjon, tenderer Laplacefunksjonen til å ha et
maksimum når geopotensialet har et minimum. Altså positiv virvling impli-
serer lave geopotensialverdier og negativ virvling impliserer høye geopoten-
sialverdier.

Utifra de horisontale kvasigeostrofiske bevegelseslikningene kan det dannes
en kvasigeostrofisk virvlingslikning:

∂ζg

∂t
= −vg · ∇(ζg + f) + fo

∂ω

∂p
(2.3)
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der ω er vertikalhastigheten dp
dt

(Holton, 1992). Likningen viser at lokal end-
ring i geopotensiell virvling er gitt som summen av geostrofisk adveksjon av
absolutt virvling pluss konsentrering eller uttynning av virvling ved strekk-
ing eller sammenpressing av luftsøyla.

En annen størrelse som er beslektet med ζg, men som i tillegg har beva-
ringsegenskaper er kvasigeostrofisk potensiell virvling (q). Ved geostrofisk
bevegelse er q bevart og kan defineres ved:

Dgq

dt
= 0 (2.4)

q ≡

[

1

f0

∇
2Φ + f +

∂

∂p

(

f0

σ

∂Φ

∂p

)]

(2.5)

De tre leddene i likning 2.5 er henholdsvis relativ virvling, planetarisk virvl-
ing og virvling relatert til strekking av luftsøyla. Når en luftpakke beveger seg
geostrofisk i atmosfæren kan hvert av leddene endres. Utifra likning 2.4 må
imidlertid summen av leddene være bevart. Hvis planetarisk virvlingsendr-
ing er liten og luftsøyla strekkes, vil relativ virvling øke for at q skal være
konstant. Presses luftsøyla sammen, vil den relative virvlingen minke for at q
skal være konstant (Holton, 1992). Som for ζg, er en lokal økning i q assosiert
med en trågutvikling.

q er en kvasigeostrofisk tilnærming til potensiell virvling (PV). PV er bevart
ved adiabatisk friksjonsfri strømning, og etter Ertel (1942) kan vi definere
PV som:

PV =
1

ρ
η · ∇θ (2.6)

der ρ er tetthet, η er absolutt virvlingsvektor i tre dimensjoner og θ er po-
tensiell temperatur. På samme måte som for q vil en positiv PV-anomali
henge sammen med en syklonal sirkulasjon. Også en varm anomali nær bak-
ken, en positiv θ-anomali, vil indusere syklonal sirkulasjon på samme måte.
I tillegg til bevaringsegenskapene er PV en nyttig størrelse grunnet “inverti-
bilitetsprinsippet” (Hoskins m.fl., 1985). PV kan inverteres for å gi en total
beskrivelse av atmosfæren ved balansert bevegelse. Utifra PV-feltet og gitte
grensebetingelser kan alle de dynamiske feltene bli bestemt.

Det er vanlig å se på vertikalkomponenten til den potensielle virvlingen, siden
den horisontale komponenten av PV som regel er neglisjerbar i forhold til den
vertikale komponenten. Ved hydrostatisk approksimasjon blir den vertikale
komponenten:

PV =
1

ρ
(ζ + f)(−g

∂θ

∂p
) (2.7)

der ζ er vertikalkomponenten til den realative virvlingen og g er gravitasjons-
kraften (Holton, 1992). Utifra figur 2.1 ser vi at ved adiabatisk bevegelse kan
luft strømme ned fra stratosfæren til troposfæren. I stratosfæren er stabili-
teten stor, og dermed også PV stor. Stabiliteten i troposfæren er derimot
mindre og PV verdien er mindre. På grunn av at potensiell virvling er be-
vart ved adiabatisk bevegelse, vil luft som strømmer ned fra stratosfæren få
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en syklonisk virvling når den går inn i troposfæren. Denne sykloniske vir-
vlingen kan induseres nedover i troposfæren og danne et lavtrykkssystem
(Hoskins m.fl., 1985).

Den store forskjellen i stabilitet og dermed også PV, mellom stratosfæren
og troposfæren gjør det mulig å benytte PV til å bestemme tropopausen.
PV måles i PVU, der 1 PVU = 10−6 m2 s−1 K kg−1. I følge Hoskins (1990)
kan 2 PVU flaten beskrive tropopausen fra pol til 25. breddegrad. Ved å be-
skrive tropopausen på denne måten, vil tropopausen ikke få et brudd, slik
som i figur 2.1 der tropopausen er definert ved potensiell temperaturgradient.

I følge Hoskins m.fl. (1985) kan lavtrykksdannelse ofte forklares med et sam-
spill mellom en positiv PV-anomali som er foldet ned fra stratosfæren, positiv
temperaturanomali ved bakken (en termal PV-anomali) og romlig generert
PV-anomali på grunn av latent varmefrigjøring og friksjon. Ved å analysere
værsitusjon i et PV-perspektiv kan man få en bedre forståelse av lavtrykks-
utviklingen. Bevaringsloven av PV gjør det mulig å identifisere påvirkning
av diabatisk oppvarming eller friksjon på værsituasjonen. Invertibilitetsprin-
sippet kan bli brukt for å kvantitativt måle en slik effekt. Davis og Emanuel
(1991) utviklet et diagnostisk system for å beregne den balanserte strømmen
basert på en gitt tredimensjonal fordeling av PV. De presenterte også en
teknikk for å bestemme kvantitativt strømmen som er knyttet til de indivi-
duelle PV-anomaliene. I tillegg kan PV benyttes i værvarsling og analyser.
Feil i analyser og første gjetnings felter i øvre troposfære kan identifiseres
ved å sammenlikne PV-felter og vanndampbilder fra satelitter. Feilen kan så
korrigeres ved å endre PV-feltet i stedet for massefeltet (Mansfield, 1994).

2.2 Diabatiske effekter

For ekstratropiske sykloner dannes den kinetiske energien ved konvertering
av potensiell energi knyttet til luftmasser med ulik temperatur. Når lavtryk-
kene først er dannet vil imidlertid kondensasjon av vanndamp i den oppst-
igende luften ved frontene virke forsterkende på lavtrykket.

For å se på hvilken effekt latent varme har på den oppstigende bevegelsen, kan
man se på ω-likningen som er en diagnostisk likning for vertikalbevegelsen.
Kristjánsson (1990) la til et diabatisk ledd i sin ω-likning på Q-vektorform:

S∇2ω + f2
∂2ω

∂p2
= −2

R

p

(

p

p0

)
R
cp

∇ · Q −
R

p
∇

2H (2.8)

der Q ≡
Dg

dt
∇θ (g betyr geostrofisk), S er statisk stabilitetsparameter gitt

ved S = −
α
θ

∂θ
∂p

(α er spesifikk volum), p0 = 1000hPa, cp er spesifikk varme
for tørr luft ved konstant trykk og H er den diabatiske oppvarmingsraten
med enhet K s−1. Venstre side av likningen er proposjonal med −ω og der-
med proposjonal med w, den vertikale hastigheten. Det første leddet på høyre
side representerer adiabatiske effekter og det andre leddet diabatiske effek-
ter. Det diabatiske leddet er proposjonalt med H, og dermed vil diabatisk
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oppvarming bidra til en økt vertikal bevegelse. Den diabatiske oppvarmingen
skjer i allerede oppstigende luft. Det fører til økt vertikalbevegelse i områder
med kondensasjon. Lavtrykksfordypning er nært knyttet til vertikalbevegel-
se. Økt oppstigende bevegelse foran lavtrykk ved frontene gir divergens og
økt amplitude for ryggen i høyden. Dette fører til en uttapping av luft i øvre
nivåer fra området over bakkelavtrykket, og lavtrykket blir dermed dypere.
Altså vil en økt vertikalbevegelse gi et sterkere lavtrykk ved bakken.

PV vil også kunne forklare hvorfor frigjøring av latent varme virker forster-
kende på lavtrykket. Som tidligere nevnt kan diabatiske effekter føre til en
potensiell virvlingsanomali i lavere troposfære. Deriveres likning 2.6 når man
holder ρ konstant og den absolutte virvlingen bevart, dannes det en likning
for endring i PV grunnet diabatisk oppvarming:

D

dt
PV =

1

ρ
η · ∇θ̇ (2.9)

der θ̇ = Dθ
dt

representerer diabatisk oppvarming. Vertikalkomponenten til
likning 2.9 blir:

D

dt
PV =

1

ρ
(ζ + f)

dθ̇

dz
(2.10)

Fra likningen ser vi at PV-anomalier blir dannet der den vertikale gradienten
av oppvarmingen er størst. Det gir at det under maksimum av frigjort la-
tent varme blir dannet en positiv PV-anomali og over maksimum av frigjort
varme dannes det en negativ PV-anomali. Jo større gradienten i diabatisk
oppvarming er, desto større blir PV-anomaliene. Frigjøring av latent varme
vil derfor øke den lavere nivå syklonale sirkulasjonen og svekke sirkulasjonen
i høyere nivåer.

2.3 Orografiske effekter

Fjell påvirker den atmosfæriske strømningen på mange måter og i ulik ska-
la avhengig av fjellets størrelse. Fjell, som Rocky Mountains og Himalaya,
kan påvirke strømningen i fjerntliggende områder ved å generere planetar-
iske bølger som påvirker værmønsteret på jorden. Fjell kan også sette opp
bølger på mindre skala, fjellbølger. I områder nær fjell, kan fjell virke som en
hindring og blokkere luftstrømmen. Luften blir da omdirigert rundt fjellet
og dette kan føre til lavnivåjeter. I le av fjellet kan det dannes et kjølvann
(“wake”) og ned fra fjellsiden kan det blåse en varm vind (fønvind).

Hvordan fjell påvirker luftstrømmen er avhengig av størrelsen på fjellet. Ved
hjelp av det dimensjonsløse Rossbytallet kan vi dele inn orografiske effekter
i tre ulike fjellteorier. Rossbytallet er et mål på størrelsesforholdet mellom
horisontal akselerasjon og Corioliskraften. Tallet sier noe om hvor stor på-
virkning jordas rotasjon har på strømningen. Rossbytallet er dannet ved å
sette inn de karakteristiske skalaene for akselerasjon og Corioliskraft, og blir
dermed:

Ro =
U2/L

f0U
=

U

f0L
(2.11)
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der U er horisontal hastighet, L er hindringens horisontale halvlengde og f0

er Coriolisparameteren (Holton, 1992).

• Ikke-roterende teori: Ro ≫ 1. Dette svarer til et smalt fjell eller en
veldig sterk vind. I dette tilfellet kan man se bort fra Corioliskraften.

• Mellomområdet: Ro ∼ 1. Jordens rotasjon påvirker strømningen, men
den dominerer ikke.

• Kvasigeostrofisk teori: Ro ≪ 1. Dette svarer til en svak vind eller et
veldig bredt fjell. Jordens rotasjon dominerer, og kvasigeostrofisk til-
nærming gjelder.

For både kvasigeostrofisk teori og ikke-roterende teori finnes det analytiske
løsninger (f.eks Pierrehumbert (1986)). I mellomområdet er det desverre ikke
mulig med analytiske løsninger. For å forstå strømninger i dette mellomom-
råde må numeriske simuleringer benyttes.

På midlere eller høyere bredder er det vanlig å sette U = 10m/s og f0 =
10−4 s−1. Grønlands bredde varierer fra nord til sør, og halvlengden ligger
mellom 200 - 500 km. Det gir Ro ∼ 0.2 - 0.5 for Grønland. For Sør-Norge er
halvlengden omlag 250 km i nord-sør retning. Det gir et Rossbytall som er
Ro ∼ 0.4. Dette sier oss at fjellene både i Sør-Norge og på Grønland ligger i
mellomområdet og kan ikke behandles verken med kvasigeostrofisk teori eller
ikke-roterende teori.

2.3.1 Enkel strømning over fjell

For å kunne forstå strømning over fjell som Norge og Grønland vil jeg først
gå inn på strømning over enkle fjell uten rotasjon og friksjon. Deretter vil
jeg se hvordan disse effektene påvirker strømningen.

En hydrostatisk, friksjonsfri, Boussinesq1 strømning på et ikke-roterende
plan er bestemt av fjellets form, horisontalt aspektforhold2 R, den dimen-
sjonsløse høyden ĥ = Nh/U , vindprofilen og stabiliteten i atmosfæren
(Smith og Grønås, 1993). N er Brunt - Väisälä frekvensen, h er hindring-
ens høyde og U er oppstrøms vind. Den dimensjonsløse høyden er også kalt
invers Froudetall og sier noe om hvorvidt strømningen går over og/eller rundt
en hindring.

Smith (1989) delte lineær, hydrostatisk, friksjonsfri, lagdelt strømning over
og rundt et fjell på en ikke-roterende flate inn i tre hovedkategorier bestemt
av de to dimensjonsløse kontrollparametrene ĥ og R.

1Boussinesq tilnærming betyr at tettheten er byttet ut med en konstant gjennomsnitts-

verdi i alle likningene bortsett fra i oppdriftsleddet i den vertikale bevegelseslikningen.
2Aspektforholdet R =

Ly

Lx

, forholdet mellom lengdeskalaen som krysser strømmen og

lengdeskalaen langs strømmen.
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Figur 2.2: Smiths regimediagram (Smith, 1989).

• For små ĥ vil luftstrømmen i lave nivåer klatre over fjellet og det dannes
jevne fjellbølger som brer seg vertikalt over fjellet.

• For stor ĥ og R < 1 (det vil si at vinden blåser langs den lengste
siden av fjellet) dannes det et stagnasjonspunkt på lo-siden av fjellet
og strømningen splittes. Strømmen går rundt istedet for over fjellet.

• For stor ĥ og R > 1 dannes det et stagnasjonspunkt i øvre lag over
lesiden av fjellet og bølgebrytning inntreffer. For en enda større ĥ kan
strømningen i tillegg splittes.

Smith lagde et regimediagram for enkel strømning over et fjell på et ikke-
roterende plan (Figur 2.2). Figuren har den dimensjonsløse fjellhøyden på
x-aksen og aspektforholdet på y-aksen. Linjer markerer skillet mellom de
ulike strømningsregimene.

For fjell som vi har i Norge og på Grønland spiller som nevnt jordens ro-
tasjon en rolle for strømningen som treffer fjellet. Ólafsson og Bougeault
(1997) studerte effekten av rotasjon og bakkefriksjon på strømning over fjell.
Når Corioliskraften inkluderes blir høyre-venstre symmetrien til strømningen
rundt fjell brutt ned. Når blokking intreffer blir strømmen omdirigert mer
på venstre side av fjellet (sett fra oppstrøms side). Når vinden møter fjellet
reduseres vindhastigheten. Siden Corioliskraften som virker mot høyre, er
proposjonal med hastigheten, reduseres også Corioliskraften. Vinden presses
mer rundt på venstre side av fjellet siden trykkraften er uforandret. Dette
gir en større vindhastighet på venstre enn på høyre side av fjellet. Ólafsson
og Bougeault fant at når rotasjon inkluderes intreffer strømningssplittingen
ved en høyere ĥ enn i det ikke-roterende tilfellet. Når det gjelder bakkefrik-
sjon, fant de at bakkefriksjon dempet bølgeamplituden og at bølgebrytning
ikke fant sted i deres idealiserte simuleringer. Ólafsson og Bougeault (1997)
fant at den samlede effekten av rotasjon og bakkefriksjon vil føre til at den
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Figur 2.3: Ólafssons regimediagram (hentet fra Petersen (2004)).

lineære teorien til Smith kan benyttes kvalitativt også for strømning som
inkluderer rotasjon og friksjon.

Ólafsson (2000) viste at regimediagrammet kan være svært enkelt når ro-
tasjon og friksjon er inkludert. Det viser seg at strømningen bare kan være
blokkert eller ikke blokkert, altså at bølgebrytning oppe ikke intreffer. Figur
2.3 viser Ólafssons regimediagram. Strømningen over fjell kan dermed be-
skrives av fire dimensjonsløse parametre: ĥ, R, Ro og Re3.

Den atmosfæriske strømningen over fjell i den virkelige verden er mye mer
kompleks enn disse studiene omkring strømning over enkle fjell viser. Fjell-
ene har ikke symmetrisk form og har ofte bratte skrenter og spisse topper.
I disse studiene har U og N blitt betraktet som konstante størrelser, noe
de ikke er i naturen. U varierer i både styrke og retning på langs av fjellet
og i vertikalen. Fuktighet er heller ikke tatt med i betraktningene. Når luft
presses opp over fjell er det normalt at luften blir mettet og vi får orografisk
nedbør. Det vil da frigjøres latent varme og den statiske stabiliteten vil avta
og strømningen kan endres (Durran og Klemp, 1983).

2.3.2 Le-bølger

Nedstrøms for fjell kan det dannes et lavtrykk eller et tråg. Hvis lavtryk-
ket eller tråget er dannet av orografiske effekter kalles det henholdsvis et
le-lavtrykk eller et le-tråg. Klassisk teori for lineære tyngdebølger i lagdelt
strømning over fjell forutsier et anomalt lavt bakketrykk i le av fjellet (Smith,

3Reynoldstallet som beskriver effekten av friksjon. Re = UL/ν der ν er viskositetspa-

rameteren.
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1980). Tyngdebølgene har en relativt liten horisontal skala. Det er derfor tvil-
somt at de alene kan skape en forstyrrelse som er stor nok til å danne en
geostrofisk sirkulasjon i et le-tråg eller le-lavtrykk.

PV og virvling har betydning for lavtrykksutviklinger siden de induserer sir-
kulasjon. PV-generering vil kunne føre til dannelse av et tråg eller et lavtrykk.
Tidligere har vi sett at diabatisk oppvarming kan generere PV (likning 2.9),
men også fjelleffekter og friksjon kan gi PV-produksjon. Schär og Durran
(1997) viste at PV-anomalier kan dannes i strømning over fjell. Virvlings-
anomaliene vil enten bli dannet i bølgebrytningsområdet over fjellet eller i
kjølvannet i le av fjellet. I le av fjellene fant de en dipolstruktur med po-
sitiv virvlingsanomali nedstrøms til høyre og negativ anomali nedstrøms til
venstre sett fra fjelltopp.

Det foreligger mange studier knyttet til virvlings- og potensiell virvlingsgene-
rering i forbindelse med fjell fra de siste 15 årene. Numeriske simuleringer av
Smolarkiewicz og Rotunno (1989) viste at lagdelt strømning over en hind-
ring med en viss høyde vil produsere et kjølvann med tilhørende virvling
selv uten bakkefriksjon. De foreslo at den vertikale virvlingen ble dannet ved
baroklin generering av horisontal virvling og helning av denne virvlingen i
gravitasjonsbølgefeltet som er produsert av hindringen. Epifanio og Durran
(2002a) viste at virvlingshelning ikke kan forklare le-virvlingformasjonen al-
ene. Epifanio og Durran fant en hydraulisk sprangstruktur i lavere nivåer
nedstrøms for hindringen i fullt ikke-lineært viskøst tilfelle. I tilknytning til
dette spranget fant de vertikal virvling og PV. Epifanio og Durran (2002b)
studerte nærmere mekanismer for virvlings- og PV-produksjon i viskøs, lag-
delt strømning over fjell uten bakkefriksjon. De la vekt på fullt ikke-lineære
effekter og rollen til det hydrauliske spranget i produksjon av virvling og
PV. De fant at den vertikale virvlingen i kjølvannet hadde sin opprinnelse
fra baroklin generering og helning i fjellbølgen oppstrøms for spranget. Opp-
strøms for spranget er imidlertid virvlingen relativt liten. Idet strømmen når
spranget, økes vertikal virvling og PV betraktelig. Epifanio og Durran fant
at strekking i spranget spilte en dominant rolle i økningen av virvlingen. Po-
tensiell virvling ble produsert i spranget ved diabatisk oppvarming i form av
termal diffusjon og virvling allerede tilstede i spranget, gitt ved ζ ·∇H, der H
er diabatisk oppvarming i spranget som hovedsaklig er dannet ved avkjøling
av varme fluidpartikler som krysser spranget nær lavere grenseflate.
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Kapittel 3

Modellen og simuleringsoppsett

3.1 Modellen

Modellen som er benyttet i denne masteroppgaven er MM5, mesoskalamo-
dellen til Pennsylvania State University (PSU) og National Center for At-
mospheric Research (NCAR), (Grell m.fl., 1995). Det er en ikke-hydrostatisk
sigmakoordinatmodell som er designet for å simulere og forutsi atmosfærisk
mesoskala- og regionalskalasirkulasjon. I tillegg til selve modellen finnes det
flere pre- og postprosesseringsprogrammer. Til sammen blir disse referert til
som MM5 modelleringssystemet.

MM5 er den femte generasjonen av en mesoskala modell utviklet ved PSU tid-
lig på 1970 tallet, og modellsystemet har blitt forbedret ved PSU og NCAR
med bidrag fra sine brukere. Jeg benytter MM5 versjon 3.6.1 i oppgaven.
Koden består av Fortran 77 og Fortran 90, og modellen kan lastes ned gratis
fra MM5s hjemmeside1. Her finnes også dokumentasjoner og annen infor-
masjon om modellen. Modellen blir benyttet både til teoretiske studier og
værvarsling, blandt annet i Norge ved met.no i forbindelse med varsling av
luftforurensning2 og ved Storm Weather Center i Bergen3 der de benytter
MM5 til værvarsling. MM5 er en modell med en rekke valgmuligheter og stor
fleksibilitet når det gjelder oppsett og valg av fysiske skjemaer, og modellen
kan enkelt endres for å kjøre på ulike plattformer.

Først vil jeg ta for meg modellens oppbygning, og i avsnitt 3.2 viser jeg hvor-
dan jeg har satt opp modellen. Deretter gjør jeg rede for hvordan jeg har
utført de ulike følsomhetstestene.

3.1.1 Vertikalt og horisontalt gitter

Vertikalkoordinaten i MM5 er sigmakoordinat som er definert ved:

σ =
p − pt

ps − pt
(3.1)

1http://www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html
2http://met.no/english/r_and_d_activities/method/num_mod/
3http://www.storm.no/home/forskning/mm5_n.htm

13
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der p er trykket, pt er et spesifisert konstant trykk ved modellens øvre grense
og ps er bakketrykket. Dette fører til at sigmaflatene følger terrenget nær
bakken, men går mot trykkflater i de høyere lag slik som vist i figur 3.1.
Sigma får verdier mellom 0 og 1, der koordinatflaten σ = 1 følger bakken,
og σ = 0 svarer til pt. Siden det ikke er bevegelse gjennom bakken eller
gjennom atmosfærens øvre yttergrense ønsker vi at vertikalhastighetene, w
og Dσ

dt
= σ̇, er lik null ved disse grensene. Vertikalhastighetene blir derfor

definert på sigmaflatene, mens alle de andre variablene er definert i midten
av de vertikale lagene. Antall nivåer i modellen blir gitt som antall halve
sigmanivåer.

Figur 3.1: Skjematisk presentasjon av den vertikale strukturen til modellen.
Dette er et eksempel på en modell med 15 vertikale nivåer. Stiplete linjer
markerer halve sigmanivåer, heltrukne markerer fulle sigmanivåer. (MM5
User’s Guide, 2003)

Det horisontale gitteret er Arakawa-Lamb B der de horisontale hastighets-
variabelene er forskjøvet med hensyn til skalarer som f.eks. temperatur. Det
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horisontale gitteret er vist i figur 3.2 der senterpunktene i gitterruten er mar-
kert som krysspunkter og hjørnepunktene som prikkpunkter. Ut fra figuren
ser man at skalarene er definert i senteret av gitterruten, mens østlig (u) og
nordlig (v) hastighetskomponent er ordnet ved hjørnene.

Figur 3.2: Horisontalt Arakawa B-gitter. Den mindre boksen viser mulighet
for et mindre domene med høyere oppløsning innenfor et annet større dom-
ene. (MM5 User’s Guide, 2003)

3.1.2 Dynamikk

MM5 benytter en ikke-hydrostatisk dynamikk. Det vil si at vertikal akse-
lerasjon tas hensyn til, slik at hydrostatisk balanse ikke lenger er eksakt.
Dermed kan modellen kjøres med en høyere oppløsning hvor betingelsen for
hydrostatisk antagelse ikke trenger å være oppfylt. Det vil si at horisontal
skala ikke behøver å være mye større enn den vertikale skalaen. For ikke-
hydrostatiske beregninger må det defineres en konstant referansetilstand, p0,
med perturbasjoner fra dette: p(x, y, z, t) = p0(z)+p′(x, y, z, t). Det er dette
referansetrykket som brukes i definisjonen av σ, se likning 3.1 på side 13.

Fra den ideelle gasslov, kontinuitetslikningen og den termodynamisk ener-
gilikningen kan det dannes en prognostisk likning for trykkpertubasjonene.
Likningssystemet MM5 benytter består av denne likningen sammen med
bevegelseslikningene i x-, y- og z-retning og den termodynamiske energilik-
ningen. I likningene er σ innført som vertikalkoordinat og en kartfaktor er
benyttet for å få med effekten av jordens krumning. Kartfaktoren er gitt
ved m = (distanse på gitteret)/(reell avstand på jorda). Matematiske utrykk
for likningene finnes i Grell m.fl. (1995) og MM5 User’s Guide (2003). I til-
legg er det prognostiske likninger for vanndamp og mikrofysiske variable som
skyvanninnhold og nedbør, dersom dette er benyttet.
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For å løse likningene numerisk må problemet diskretiseres og de deriverte
erstattes av endelige differanser på gitteret definert i foregående avsnitt. For
de romlige deriverte benyttes et annenordens sentrert differanseskjema. For
tidsderiverte benyttes hovedsaklig et annenordens Leap-frog tidskrittsskje-
ma som innebærer bruk av sentrerte differanser (tendenser ved tidspunkt
n blir brukt ved integrering av variable fra n-1 til n+1). Noen av leddene
i likningene blir imidlertid bearbeidet ved hjelp av et tidssplittingsskjema,
fordi integreringstidskrittet blir for langt for at løsningen skal være numerisk
stabil for disse leddene. Dette gjelder f.eks ledd som gir bidrag til lydbøl-
ger. For disse leddene blir det lange tidsskrittet delt opp i kortere tidsskritt
(fire for lydbølger). Variablene blir oppdatert for hvert av disse små skrit-
tene ved disse raskt bevegende leddene, mens andre ledd som Coriolis- og
adveksjonsledd blir holdt konstant og bare oppdaterer variablene ved hvert
Leap-frogskritt.

3.1.3 Modelleringssystemet

Som allerede nevnt består MM5 modeleringssystemet av flere programmer
for forberedelse til tidsintegrasjonen og etterarbeid av dataene. De delene
jeg har benyttet i mitt arbeide er illustrert i figur 3.3. Intensjonen er å vise
flyten av data gjennom en simulering.

Figur 3.3: MM5 modelleringsystemets struktur, slik den er benyttet i denne
oppgaven.

TERRAIN er det første programmet som kjøres. Det henter inn bredde- og
lengdegrads terrengdata, høyde til terrenget og arealbruk/vegetasjon, og in-
terpolerer dataene til domene som bruker har valgt. Det er med andre ord
dette programmet som definerer modelldomenet.

Modellen er en regional modell, og trenger derfor sidegrensebetingelser gjen-
nom hele tidsintegrasjonen i tillegg til initialbetingelser. Derfor trengs det
meteorologiske data fra en annen varslingsmodell som input gjennom hele
tidsintegrasjonsperioden. Programmet REGRID interpolerer disse dataene
horisontalt på modellgriddet. Første felt benyttes som initialbetingelser og
for senere tidskritt benyttes data langs ytterkantene av domenet som rand-
betingelser.
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De meteorologiske dataene er ofte gitt i trykkoordinater, men siden MM5 er
en sigmakoordinatmodell må dataene også interpoleres vertikalt til sigma-
koordinater. Dette gjør programmet INTERPF.

MM5 er selve hovedprogrammet som utfører tidsintegrasjonen, og prog-
rammet RIP viser resultatene grafisk. RIP kan plotte utdata fra alle pro-
gram mene i modellsystemet, så den håndterer både sigmakoordinater og
trykkoordinater.

I tillegg finnes det programmer som forbedrer dataene ved å koble disse opp
mot observasjonsdata, programmer for nesting av domener, det innebærer
at modellen kjøres med flere domener, og et annet plotteprogram. Jeg vil
ikke gå nærmere inn på disse siden de ikke benyttes i min oppgave. Alle
programmene er beskrevet i MM5 User’s Guide (2003).

3.2 Modelloppsett

I dette avsnittet vil jeg redgjøre for hvordan jeg har satt opp MM5 for mo-
dellkjøringene i min oppgave. De endringene jeg gjorde i modellen før føl-
somhetstestene vil jeg komme tilbake til i neste avsnitt.

For både septembersituasjonen og augustsituasjonen satte jeg størrelsen på
domenet til 100 x 100 gitterpunkter med gitterlengde 36 km og med 23 verti-
kale sigmanivåer. Det konstante trykket på toppen av modellen, pt, er satt til
100 hPa. Senter i domenet for augustsituasjonen ble satt til 58◦N og 5◦W og
senter i septembersituasjonen 68◦N og 25◦W. For augustsituasjonen utspen-
ner domenet området fra Pyrineene i sør til Nordkapp i nord, fra Grønland
i vest og til Baltikum i øst. Domene for septembersituasjonen går fra Cana-
dakysten i vest til norskekysten i øst, og domenet inkluderer Storbritannia
og nesten hele Grønland. Figur 3.4 viser domenene for de to situasjonene,
augustsituasjonen og septembersituasjonen. Kartprojeksjonen benyttet i mi-
ne modellkjøringer var Lambert-Conformal som passer for midlere bredder.

Terrengdata ble hentet fra NCAR basert på data fra United States Geological
Survey (USGS). Disse dataene hadde en oppløsning på 30 sekunder (0.925
km). Også bakketyper (vegetasjon og hav/land kategorier) ble bestemt et-
ter data fra USGS. Dataene jeg benyttet bestod av 24 kategorier, hvor hver
kategori står for ulike vegetasjonstyper og bakketyper som f.eks. ørken, by,
vann og snø/is.

Det finnes en rekke muligheter for valg av fysiske skjemaer. Jeg vil her bare
ta for meg de skjemaene jeg har valgt å benytte i mitt arbeide og henviser
til MM5 User’s Guide (2003) for de andre alternativene.

• Eksplisitt fuktighetskjema:
Sky og nedbørsprossesser som er av en så stor skala at de kan opp-
løses i gitteret blir beskrevet i et eksplisitt fuktighetsskjema. Jeg har
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(a) (b)

Figur 3.4: Domenene brukt ved simulering av a) augustsituasjonen og b) sep-
tembersituasjonen

valgt å benytte skjemaet simple ice. I dette skjemaet finnes det ikke
underkjølt vann. Skyvann blir behandlet som skyis når temperaturen
går under null grader, og regn blir behandlet som snø under null grad-
er. I skjemaet er det prognostiske likninger for blandingsforholdene til
skyvann (is), regnvann (snø) og vanndamp.

• Cumulusparametrisering:
Siden ikke alle nedbørs-, sky- og fuktighetsprosesser kan oppløses i git-
teret trengs det en parametrisering i ikke-hydrostatiske modeller som
MM5. Jeg har benyttet skjemaet Grell, som er et enkelt skjema for
cumulusparametrisering (Grell m.fl., 1995). Det er et enkel-sky skjema
som består av en oppdrifts- og nedtrekksfluks i skyen og kompenseren-
de nedsynkende bevegelser utenfor skyen. Det foregår ingen blanding
mellom skyluft og omkringliggende luft bortsett fra ved skybunn og
skytopp. Det finnes heller ikke skyvann. Alt vann som kondenseres
konverteres umiddelbart til regn. Skjemaet passer for gitterstørrelser
mellom omlag 10-30 km.

• Grenselag:
Prossessene som skjer i grenselaget må parametriseres. Jeg har benyttet
skjemaet MRF-PBL, også kalt Hon-Pan-PBL. Det er et effektivt skje-
ma som benytter K-teori i godt blanda grenselag. Skjemaet håndterer
vertikal diffusjon ved et implisit skjema. Det vil si at den tidsderiverte
av variabelen ikke bare er avhengig av tidligere og nåværende verdier,
men også fremtidige verdier av variabelen.

• Stråling:
Strålingsskjemaet som er benyttet i dette arbeidet er Cloud radia-
tion scheme. Langbølget- og kortbølget stråling påvirker gjensidig
med eksplisitte skyer og med klar luft. Vi får ut atmosfæriske tempe-
raturtendenser og overflate strålingsflukser.
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• Bakke:
Jeg har benyttet en femlags bakkemodell, multi-layer soil tempe-
rature model. Temperaturen forutsies i fem lag ved å benytte en
diffusjonslikning. Nederst finnes et lag med en konstant temperatur.
Skjemaet tar for seg døgnlig temperaturvariasjon.

Kjøringene startet 13.08.03 00 UTC for augustsituasjonen, og modellen ble
kjørt i 72 timer slik at kjøringen sluttet 16.08.03 00 UTC. For septembersi-
tuasjonen startet kjøringen den 18.09.03 00 UTC og sluttet 22.08.03 00 UTC
etter at modellen hadde kjørt i 96 timer. Tidsskrittene i integreringen var
på 90 sekunder, og de meteorologiske dataene som ble benyttet til initial-
og grensebetingelser kommer fra ECMWF, European Center for Medium-
Range Weather Forcast. Data for grensebetingelser ble oppdatert hver sjette
time.

3.3 Simuleringene

I mitt arbeide har jeg gjort ulike følsomhetstester. Jeg vil her ta for meg hvil-
ke endringer jeg gjorde med modellen og/eller modelldata før simuleringene
fant sted. For begge situasjonene er det gjort fem kjøringer. Situasjonene er
simulert uten fjell, med redusert havtemperatur, uten latent varmefrigjøring
og det er gjort en simulering uten endringer, en kontrollkjøring, for begge
situasjonene. I tillegg er det gjort en kjøring med endret landkategori til snø
og is for augustsituasjonen. For septembersituasjonen er det gjort en kjøring
der øst-vest gradientene i havtemperatur er rettet ut. Tabell 3.1 på side 21
gir en oversikt over de ulike kjøringene og den navnsettingen jeg vil benytte
i resten av oppgaven. Det er gitt like navn for kjøringer for septembersitua-
sjonen og augustsituasjonen, men det vil framgå hvilken av de to situasjone
som omtales.

3.3.1 Fjernet fjell

For å simulere situasjonene uten fjell, måtte jeg endre på terrengfilen jeg fikk
ut av programmet TERRAIN. Dette gjorde jeg ved hjelp av et Fortranprog-
ram som Guðrún Nína Petersen benyttet i sitt doktorgradsarbeide (Petersen,
2004). Jeg gjorde visse endringer for at det skulle passe til mitt domene og
hvilke fjell jeg ønsket å fjerne. Jeg valgte ut et område i domenet og satte
høyden på terrenget til 1.0 meter innenfor dette området hvis ikke landka-
tegorien var hav. Høyden ble ikke satt til 0.0 meter siden dette kunne skape
vansker i simuleringen. I septembersituasjonen fjernet jeg hele Grønland og i
augustsituasjonen fjernet jeg fjellene i Skandinavia, Finland, deler av Polen
og det område av Russland og Baltikum som inkluderes i domenet. Hensikt-
en var å se på hvordan fjellene i Skandinavia påvirker trykkfeltene, men jeg
fjernet fjell i et større område for enkelthets skyld. Dette var mulig siden
terrenghøyden i de landområdene jeg inkluderte i tillegg til Skandinavia er
rimelig lav.
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3.3.2 Redusert havtemperatur

Jeg reduserte havtemperaturen ved å endre på initialbetingelsene for mo-
dellberegningen. Dette gjorde jeg ved å modifisere utfilen som programmet
REGRID genererte. Jeg skrev et Fortranprogram som leste inn filen og re-
duserte overflatetemperaturen med fem grader hvis landkategorien var hav.
Deretter fortsatte jeg modellkjøringen med de nye initialbetingelsene.

3.3.3 Fjernet latent varme

Innebygd i MM5 finnes det en funksjon som gjør det mulig å gjøre simule-
ringer uten latent varme. For å gjøre dette valget må man samtidig utelate
cumulusskjemaet. Dette ønsket jeg ikke å gjøre. Derfor gikk jeg inn i koden
og gjorde endringer for å kutte ut latent varme. I det eksplisitte skjemaet
var dette enkelt. Der satte jeg på funksjonen for kjøring uten latent varme
i selve koden. For cumulusskjemaet fant jeg fram til temperaturendring på
grunn av latent varmefrigjøring og kuttet ut dette leddet.

3.3.4 Endret landkategori til snø/is over Sør-Skandinavia

For å se på de termiske effektene i forbindelse med lavtrykksutviklingen i
augustsituasjonen valgte jeg å endre landkategorien til snø og is over Sør-
Skandinavia for å få en høy albedo. Albedoen til denne kategorien er satt til
80 %. Ved å endre bakketypen til snø og is gjør jeg også andre endringer: øker
tilgjengelig fuktighet og minker ruhetsparameteren. Endring av landkategori
gjorde jeg ved å modifisere utfilen fra programmet REGRID ved hjelp av et
Fortranprogram.

3.3.5 Rettet ut gradientene i havtemperaturen

I septembersituasjonen rettet jeg ut gradientene i havtemperaturen i øst-vest
retning. Fra utfilen til REGRID regnet jeg ut gjennomsnittet i havtempe-
ratur i øst-vest retningen (i x-retingen i gitteret) og benyttet denne tempe-
raturen istedet. Dette er ikke gjort for hele domenet, men øst for Grønland
og nord for gitterpunkt 10 i y-retningen, tilsvarende plasseringen av Nord-
Irland.
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Tabell 3.1: Oversikt over de ulike kjøringene.

Situasjon Augustsituasjonen (Aug)

Control Kontrollkjøring
Analyse Analysen fra ECMWF
REDSST Redusert havtemperatur med fem grader
NOLAT Fjernet latent varme
NOSCAN Fjernet fjell
SNO Endret landkategori til snø og is
Situasjon Septembersituasjonen (Sept)

Control Kontrollkjøring
Analyse Analysen fra ECMWF
REDSST Redusert havtemperatur med fem grader
NOLAT Fjernet latent varme
NOGREEN Fjernet fjell på Grønnland
GRAD Rettet ut gradientene i havtemperaturen
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Kapittel 4

Resultater

4.1 Augustsituasjonen

I midten av august 2003 var det en nedbørsperiode i Midt-Norge i forbindelse
med et lavtrykk over Sør-Norge med store nedbørsmengder. Nedbørsperio-
den varte i 2-3 dager. Starten av perioden ga vannmetning i jorda og den
etterfølgende nedbøren førte til kraftig og rask avrenning på overflaten og
flom. Elvene Driva og Orkla gikk over sine bredder, og Dovrebanen, E6 og
flere andre veier ble stengt på grunn av flommen. I tillegg til at mennesker
ble isolert, oppstod det store materielle skader. Varslene for denne perioden
viste seg å ikke være riktige. Det ble varslet nedbør, men i mindre mengder
enn det som falt disse dagene i august.

Lokalt falt det over 100 millimeter nedbør på 24 timer. På Sunndalsøra ble
det kl. 08.00 den 15. august 2003 registrert 102,5 millimeter nedbør siste 24
timer og 171,9 millimeter nedbør siste 48 timer. Til sammenlikning er må-
nedsnormalen for stasjonen 86 millimeter. Ved målestasjonen Atnadalen -
Eriksrud i Hedmark ble det målt hele 116,5 millimeter siste døgn ved det
samme tidspunktet og 156,2 millimeter nedbør siste to døgn. Månedsnor-
malen for denne stasjonen er 66 millimeter. I følge førstekonsulent Stein
Kristiansen ved Meteorologisk institutts klimaavdeling er nedbørsmengdene
ekstreme. Han uttalte i et nyhetsbrev fra Meteorologisk institutt den 15.
august 20031 at statistisk sett vil slike nedbørsmengder forekomme sjeldnere
enn hvert hundrede år.

De store nedbørsmengdene er fremstilt grafisk i figur 4.1. Figuren viser ned-
børsmålingene for oppsamlet nedbør siste 24 timer fra værstasjonene i Midt-
Norge den 15. august kl 08.00 lokal tid (06 UTC). I perioden har vinden vært
fra nord. Figur 4.8 a viser terrenget i Sør-Norge. Nedbøren falt i hovedsak
på lo-siden av fjellet, og i le av fjellet er det ikke falt nedbør med unntak
av nedbøren i Hedmark. Nedbørsplottet er laget ved interpolasjon mellom
verdiene fra de ulike værstasjonene. Nedbørsstasjonene ligger spredt slik at
nedbøren som faller mellom stasjonene ikke vil bli oppfanget. Lokale effekter
eller feilmålinger kan føre til at stasjonen måler mindre nedbør enn det som
falt i det omkringliggende området. En annen måte å bestemme akkumulert

1http://met.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2003/ekstrem_nedbor.html
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Figur 4.1: Målt nedbør siste 24 timer den 15. august 06UTC. Orkla sitt utløp
er markert med (x) og Driva sitt utløp er markert med (o).

nedbør på, er ved bruk av værradar. Ved å benytte radar måles nedbøren
kontinuerlig i området som radaren dekker, i motsetning til nedbørsmålinger
som bare foregår i punkter. Ved å benytte radar til å bestemme akkumulert
nedbør, må det gjøres visse antagelser og forenklinger som ikke nødvendigvis
er helt realistiske. Derfor er heller ikke denne metoden nøyaktig. Figur 4.2
viser oppsamlet nedbør siste 24 timer, 15. august 06 UTC, bestemt ved hjelp
av radaren på Rissa. Denne figuren omfatter et mindre område enn figuren
for nedbørsmålinger på grunn av radarens begrensede rekkevidde. Mellom
elvene Driva og Orkla er det et område med store nedbørsmengder. Sam-
menliknes denne figuren med plottet for nedbørsmålinger, er dette området
med store nedbørsmengder større i areal enn hva som framkommer i plottet
for nedbørsmålingene (figur 4.1).

4.1.1 Kontrollkjøring

Simuleringen av augustsituasjonen startet den 13. august 00 UTC. Initielt
er det et tråg i høyden sør for Island. Ved samme posisjon er det også et
tråg ved bakken. I tillegg er det et svakt tråg ved bakken over Østersjøen.
En sone med kald luft strekker seg sørover over Island mot Storbrittania,
og et høytrykk sørvest for Storbritannia blokkerer luftstrømmen slik at det
blir kaldluftsadveksjon over Nordsjøen. Her dannes det en baroklin sone og
denne forsterkes. Trågene i Norskehavet og Østersjøen smelter sammen til
et lavtrykk og plasserer seg over Sør-Norge (figur 4.3 a). Figur 4.4 a viser
tykkelsesfeltet etter 18 timer, den 13. august 18 UTC. Den kalde luftmassen
vest for Norge og den barokline sonen i Nordsjøen er tydelig.
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Figur 4.2: Nedbør siste 24 timer den 15. august 06UTC målt ved hjelp av
radar. Orkla sitt utløp er markert med (x) og Driva sitt utløp er markert med
(o).

a) Control 13. august 18 UTC b) Control 14. august 12 UTC

Figur 4.3: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og høyden av 500 hPa
flaten [m] (stiplete linjer) ved +18 timer og +36 timer for kontrollkjøringen.
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a) Control 13. august 18 UTC b) Control 14. august 12 UTC

Figur 4.4: Tykkelsen av 500-1000 hPa [deca m] (stiplede linjer) og trykk ved
havnivå [ hPa] (heltrukne linjer) etter +18 timer og +36 timer for kontroll-
kjøringen.

Lavtrykket ligger stasjonært over Sør-Norge mens det fordyper seg. Etter 30
timer, den 14. august 06 UTC, er tråget i høyden kommet i fase med lavtryk-
ket ved bakken. Nå er også den raske fordypningen til lavtrykket over, 17 hPa
på 24 timer (se figur 4.5).

Figur 4.3 b viser trykk ved havnivå og høyden til 500 hPa flaten etter 36 tim-
er, den 14. august 12 UTC. Fra figuren ser man at lavtrykkssenteret strekker
seg sør-vestover i et tråg over Sør-Norge mens 500 hPa minimum ligger over
Sverige, øst for lavtrykkssenteret ved bakken, i kontrollkjøringen. Den kalde
luftmassen strekker seg sørover i Nordsjøen og krummer seg rundt Sør-Norge.
Tykkelsesplottet (figur 4.4 b) viser den kalde luftmassen som sirkulerer inn
mot lavtrykkssenteret etter 36 timer. Dette finner man også igjen i satel-
littbildet (figur 4.6) der den kalde sonen med cumulusskyer strekker seg ned
langs norskekysten og snurrer inn mot sentrum av lavtrykket. Satellittbildet
viser en typisk spiralutvikling til et lavtrykk. Ved bakken ligger kaldfront-
en i retning øst-vest nord i Frankrike og over Tyskland. Fronten som ga de
ekstreme nedbørsmengdene i Midt-Norge var okkludert. Studeres ekvivalent
potensiell temperatur på 850 hPa flaten (ikke vist) ligger det også en stasjo-
nær front i Norskehavet utenfor norskekysten rettet nord-sør i forbindelse
med den kalde luftmassen.

Lavtrykket ligger lenge med senter over Sør-Norge, men isolinjene strekker
seg langt innover Sverige som et tråg. Over Vest-Norge er det derimot store
trykkgradienter. Først ved 42 timer passerer lavtrykkssenteret svenskegren-
sen. Lavtrykket er på sitt dypeste etter 48 timer, den 15. september 00 UTC,
med 993 hPa. Etter 54 timers simulering er lavtrykket nær grensen av do-
menet. Derfor vil jeg i mine senere undersøkelser ikke benytte tidspunkter
senere enn dette, fordi kjøringene etter det tidspunktet vil være påvirket av
randbetingelsene som er dannet fra analysen.
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Figur 4.5: Tidsutvikling av trykk ved havnivå i lavtrykkssenter for de ulike
kjøringene for augustsituasjonen og analysen fra ECMWF.

Figur 4.6: Satellittbilde (synlig spekter) den 14. august 10.56UTC fra Dundee
Satellite Receiving Station.
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Figur 4.7: Tidsutvikling til lavtrykket på 500 hPa flaten for de ulike kjøringene
for augustsituasjonen og analysen fra ECMWF.

Sammenliknes Control-kjøringen med analysen fra ECMWF er lavtrykket
ved bakken noen få hPa svakere i Control-kjøringen enn i analysen som figur
4.5 viser. Den største forskjellen er etter de 36 første timene av simulerin-
gen. Plasseringen av lavtrykket ved bakken er også relativt godt simulert.
I høyden er 500 hPa flaten lavere i analysen enn i kontrollkjøringen (figur
4.7). Den raske fordypningen i analysen ved 30 timer blir ikke gjenskapt i
modellen, men plasseringen av tråget på 500 hPa flaten er derimot godt si-
mulert. Modellen fanger også opp de store nedbørsmengdene som falt disse
augustdagene. Figur 4.8 b viser oppsamlet nedbør siste 24 timer for Control
for det samme tidsromet som figurene for målt nedbør ved hjelp av radar og
værstasjoner dekket. Modellen har en grov oppløsning for fjell og gitterpunk-
ter, med gitteroppløsning på 36 km, slik at de ekstreme mengdene som ble
målt noen steder, ikke dukker opp. Jevnt over simulerer imidlertid modellen
godt de store nedbørsmengdene som falt over Midt-Norge. Simuleringen fan-
ger også opp den sørlige utløperen i nedbørsfeltet, men den er noe forskjøvet
mot vest i forhold til observasjonene. Modellen viser også at det falt store
nedbørsmengder i Sundsvallområdet i Sverige, og disse store nedbørsmeng-
dene ble også observert (personlig kommunikasjon med Hans Alexandersson
fra SMHI). Modellen gir dermed en god beskrivelse av atmosfæren og de
fysiske prosessene i denne situasjonen.
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a) b)

Figur 4.8: a) Terrenghøyde [m] for augustsituasjonen. Mellom konturene er
det 200 meter. b) Nedbør [mm] for Control siste 24 timer den 15. august
06UTC (+54 timer).
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4.1.2 Kjøring uten latent varme

Augustsituasjonen ble simulert uten latent varme for å finne ut hvilke be-
tydning latent varmefrigjøring hadde for lavtrykksutviklingen som fant sted.
Utifra figur 4.5 på side 27, ser vi at lavtrykket ved bakken er signifikant
svakere i NOLAT enn i Control. Etter 6 timer er trykket 1011 hPa for både
Control og NOLAT. Etter 30 timer har lavtrykket i Control gjennomgått en
rask fordypning, og trykket i senter er 994 hPa. I NOLAT er lavtrykket bare
1001 hPa. Dette gir at latent varme bidro med 40 % av den raske fordypnin-
gen til lavtrykket de første 30 timene av simuleringen. Senere i simuleringen
er ikke forskjellene så store. Etter 54 timer den 15. august 06 UTC, er trykket
i senter i NOLAT 997 hPa mot 993 hPa i kontrollkjøringen. Det innebærer at
latent varme bidro med 22 % av fordypningen fram til dette tidspunktet.

En nærmere undersøkelse av utviklingen til syklonen i NOLAT viser at lavtryk-
ket har en annen posisjon, form og styrke enn i Control (figur 4.9). Uten
latent varmefrigjøring får lavtrykket en mer sørlig bane enn i kontrollkjørin-
gen. Dette sammenfaller med teorien om at jo sterkere lavtrykket er jo mer
avbøyes lavtrykket mot venstre. Figuren viser at etter 24 timer, den 14. au-
gust 00 UTC, er lavtrykket i NOLAT 5 hPa svakere enn i Control. Lavtrykks-
senteret befinner seg sørøst for lavtrykkssenteret i Control. Etter 36 timer,
den 14. august 12 UTC, har NOLAT lavtrykket en mer sirkulær form enn
i Control. Lavtrykket i NOLAT ligger øst for tråget som strekker seg over
Sørøst-Norge i Control, men sørøst for lavtrykket. Dette ser vi ved mindre
rød skyggelegging sørøst for lavtrykket i Control. Etter 48 timer, den 15. au-
gust 00 UTC, ligger NOLAT-lavtrykket øst for lavtrykket i Control og har en
verdi på 997 hPa mot 993 hPa i Control-kjøringen. I figuren er det kraftige
rød skyggelegging, som markerer at trykket er høyere i NOLAT enn i Control,
bare over lavtrykksområdet. Det viser at latent varmefrigjøring har mye å si
for lavtrykksfordypningen.

Etter de 42 første timene av simuleringen er tråget på 500 hPa flaten noe
dypere i NOLAT enn i Control som figur 4.7 viser. Tidligere er det tilnærmet
ingen forskjell mellom de to kjøringene. I høyden har tråget i NOLAT og tråget
i kontrollkjøringen en meget lik beliggenhet. Siden lavtrykket ved bakken i
NOLAT ligger sør-øst for lavtrykket i Control, får lavtrykket ved bakken og
tråget i høyden en annen relativ plassering i forhold til hverandre i kjøringen
uten latent varmefrigjøring enn i kontrollkjøringen. Dette fører til at lavtryk-
ket på 500 hPa flaten kommer tidligere i fase med lavtrykket ved bakken i
Control enn i NOLAT. Høyere opp i atmosfæren, på 300 hPa flaten, er tråget
enda dypere i NOLAT i forhold til Control enn det var på 500 hPa flaten.
Dette er på grunn av at latent varmefrigjøring induserer syklonal sirkulasjon
under maksimum av latent varmefrigjøring og antisyklonal sirkulasjon over
maksimum (kapittel 2.2). Dermed blir tråget i høyden dypere i kjøringen
uten latent varmefrigjøring enn i Control.

Undersøker vi tykkelsesfeltet etter 24 timer, den 14. august 00 UTC (figur
4.10), er den kalde luftmassen som strekker seg sørover i Norskehavet mye
smalere i kontrollkjøringen enn i kjøringen uten latent varmefrigjøring. I
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Control 14. august 00 UTC NOLAT 14. august 00 UTC

Control 14. august 12 UTC NOLAT 14. august 12 UTC

Control 15. august 00 UTC NOLAT 15. august 00 UTC

Figur 4.9: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) for +24, +36 og +48
timer. I figurene for kontrollkjøringen vises differansen i trykk ved havnivå
mellom kontrollkjøringen og kjøringen uten latent varme (fargeskala). Nega-
tive verdier markerer at trykket var høyere i NOLAT enn i Control.



32 KAPITTEL 4. RESULTATER

a) Control 14. august 00 UTC b) NOLAT 14. august 00 UTC

Figur 4.10: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og tykkelsen av 500-
1000 hPa flaten [deca m] (stiplede linjer) for +24 timer for a) Control-
kjøringen og b) NOLAT-kjøringen.

Control slynger kaldluftsmassen seg østover og rundt lavtrykkssenteret. I
NOLAT derimot er sonen med kald luft mye bredere og strekker seg ikke øst-
over og rundt lavtrykket slik som i kontrollkjøringen. Over Sør-Norge er tyk-
kelsen mindre i NOLAT enn i Control. Tykkelseslinjene i Control har form
som en S, mens i NOLAT har linjene en U-form. Når latent varme utelates vil
luftsøylen mellom 1000 og 500 hPa bli kaldere og dermed lavere i områder
med kondensasjon. Over Sør-Norge, der det var nedbør, minker derfor tyk-
kelsen når latent varme utelates. Derfor blir sonen med kald luft bredere og
tykkelseslinjene får en U-form i NOLAT. Dette fører til at kaldluftsadveksjonen
i NOLAT er mindre enn i Control, og følgelig er den barokline utviklingen av
lavtrykket i NOLAT svakere enn i Control.
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Control 14. august 12 UTC NOSCAN 14. august 12 UTC

Figur 4.11: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) etter +36 timer. I
figurene for kontrollkjøringen vises differansen i trykk ved havnivå mellom
kontrollkjøringen og kjøringen uten fjell (fargeskala). Negative verdier mar-
kerer at trykket var høyere i NOSCAN enn i Control.

4.1.3 Kjøring uten fjell

Augustsituasjonen ble kjørt uten fjell i et område som dekker Skandinavia,
Finland og deler av Polen, Russland og Baltikum. I dette område er det kun
i Skandinavia det er høye fjell, så hensikten med denne kjøringenen er å se
hvordan fjellene i Skandinavia påvirker lavtrykksutviklingen. Det viste seg
at fordypningen av lavtrykket ble lite påvirket av fjellene. Utifra figur 4.5 på
side 27 som viser tidsutvikling for trykk i senter for de ulike kjøringene, er
lavtrykket 1-2 hPa dypere i Control enn i NOSCAN. Heller ikke lavtrykket på
500 hPa flaten i NOSCAN er nevneverdig forskjellig fra lavtrykket i Control
(figur 4.7). Etter de 30 første timene av simuleringen er tråget på 500 hPa
flaten i NOSCAN omlag 10 meter høyere enn i Control.

Selv om ikke lavtrykket i NOSCAN var signifikant forskjellig fra Control når
det gjaldt dybde, var det forskjeller i trykkfeltet. Figur 4.11 viser trykk ved
havnivå etter 36 timer, den 14. august 12 UTC for både NOSCAN og Control.
Differansen mellom Control og NOLAT er markert med rød og grå skyggeleg-
ging. Figuren viser at trykket ved bakken er lavere i Control enn i NOSCAN
på le-siden av fjellene og høyere oppstrøms for fjellene i både Sør- og Nord-
Norge. I Nord-Norge er det også en tydelig knekk i isobarene i kontrollkjørin-
gen. Dette gir en rygg på lo-siden av fjellene og et tråg på le-siden av fjellene,
som er i samsvar med teori for strømning over fjell. I NOSCAN-kjøringen deri-
mot er isobarene jevne over Nord-Norge. Over Sørøst-Norge henger lavtryk-
ket i Control igjen som et le-tråg, men i NOSCAN ligger lavtrykkssenteret over
Midt-Sverige. Også i NOSCAN kan et tråg over Sørøst-Norge anes, men det er
svakere enn i Control som differanseplottet viser. Det er ikke bare fjelleffekt-
er som kan være årsak til trågdannelsen. I avsnitt 4.1.4 undersøker jeg derfor
hvilke rolle termiske effekter har for trågdannelsen over Sør-Skandinavia.
Grunnet trågdannelsen blir det en større trykkgradient over Sør-Norge og
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Figur 4.12: Nedbør for NOSCAN [mm] siste 24 timer 15. august 06UTC (+54
timer).

isobarene er presset tettere sammen i Control enn i NOSCAN.

I perioden med mest intens nedbør, i løpet av den 14. august 2003, var det
pålandsvind og sannsynligheten for at nedbøren var delvis orografisk er stor.
Figur 4.12 viser nedbør siste 24 timer den 15. august 06 UTC for NOSCAN.
Sammenliknes denne figuren med figur 4.8 som viser det samme for Control,
er nedbøren over Sør-Norge halvert i NOSCAN i forhold til Control. Dette ty-
der på at nedbøren er kraftig forsterket på grunn av orografien. Figur 4.13
underbygger den orografiske forsterkningen av ekstremnedbøren. Figuren vi-
ser et vertikalsnitt langs linjen i figur 4.12 den 14. august 12 UTC (36 timer).
Figuren viser differansen i ageostrofisk vind mellom Control og NOSCAN. Dif-
feransen viser at det i Control er kraftig oppstigende luftbevegelse på grunn
av fjellet. Figuren viser også regnvann i Control, og regndannelsen er knyttet
til området med orografisk løfting. Dette underbygger at nedbøren i denne
perioden er forsterket på grunn av orografiske effekter.
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Figur 4.13: Vertikalsnitt langs linjen i figur 4.12 med vertikale ageostrofiske
vindvektorer for differansen Control-NOSCAN og regnvann balandingsforholdet
(heltrukne linjer) for Control etter +36 timer, den 14. august 12UTC.
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4.1.4 Andre kjøringer

Sommeren 2003 var havtemperaturen relativt høy. For å se hvordan hav-
temperaturen påvirket lavtrykksutviklingen ble augustsituasjonen kjørt med
havtemperatur som var redusert med fem grader. Dette viste seg å ikke ha
noen signifikant betydning for utviklingen av lavtrykket. Figur 4.5 på side 27
viser at trykk i lavtrykksenter ved bakken ikke ble påvirket de første 30 tim-
ene av simuleringen. Heller ikke lavtrykket på 500 hPa flaten var signifikant
forskjelling fra Control de første 30 timene. Etter 30 timer er det en forskjell
på 10-20 meter på 500 hPa flaten der REDSST er lavere enn Control. Også
ved bakken er det en liten forskjell. Der er lavtrykket et par hPa svakere i
REDSST enn i Control.

Figur 4.14 viser trykk ved bakken etter +36 og +54 timer for Control- og
REDSST-kjøringen og differansen mellom disse. Figuren viser at utviklingen
av lavtrykket i REDSST ikke skiller seg vesentlig fra kontrollkjøringen. Over
havområder har trykket økt med noen få hPa, grunnet at temperaturen er
redusert og dermed økte trykket. Etter 54 timer er forskjellen større mellom
de to kjøringene enn det var 18 timer tidligere. Da er lavtrykket 3 hPa svak-
ere i REDSST enn i Control.

Årsaken til at havtemperaturen ikke hadde betydning for lavtrykksfordyp-
ningen de første 30 timene av simuleringen kan være at situasjonen var pre-
get av luft som allerede var i atmosfæren. Senere blir augustsituasjonen noe
påvirket av den endringen i fordampning som skjer når havtemperaturen
reduseres. Redusert havtemperatur gir mindre fordampning og følgelig blir
frigjøringen av latent varme mindre. Etter 30 timer er det likheter mellom
REDSST og NOLAT. Tråget på 500 hPa flaten er dypere i begge simuleringene
i forhold til kontrollkjøringen, og ved bakken er begge lavtrykkene svakere
enn i Control, men i forskjellig grad.

I Control-kjøringen ble det dannet et tråg over Sør-Norge. Det er vist at
noe av dette skyldes fjelleffekter, men i NOSCAN kjøringen er det fortsatt
et lite tråg over Sør-Skandinavia. Det er kjent at i sommerhalvåret kan
soloppvarmingen føre til dannelsen av et termisk tråg. Derfor kan en spør-
re seg hvorvidt det kan være en termisk effekt som gir dette tråget over
Sør-Skandinavia. For å finne ut hvilken rolle de termiske effektene spiller
med hensyn til lavtrykksutviklingen, økte jeg albedoen slik at mer sollys blir
reflektert. Dette gjorde jeg ved å endre landkategorien til snø/is over Sør-
Skandinavia.

Figur 4.5 viser at forskjellen i trykk i lavtrykkssenteret ved bakken mellom
SNO og Control er liten. Også lavtrykket på 500 hPa flaten er tilnærmet
uforandret når albedoen øker (figur 4.7). Figur 4.15 viser trykk ved havnivå
for SNO og Control og differansen mellom disse. Forskjellen mellom de to
kjøringene finner vi i Sør-Skandinavia, der landkategorien er endret. Diffe-
ranseplottet viser at tråget over Sørøst-Norge er svakere i SNO enn i Control
både etter 36 og 48 timer. Imidlertid er differansen mellom SNO og Control

mindre enn forskjellen mellom NOSCAN og Control for tråget over Sørøst-
Norge. Vi kan også legge merke til at nordøst for lavtrykkssenteret, over
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Control 14. august 12 UTC REDSST 14. august 12 UTC

Control 15. august 06 UTC REDSST 15. august 06 UTC

Figur 4.14: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) etter +36 og +54
timer. I figurene for kontrollkjøringen vises differansen i trykk ved havnivå
mellom kontrollkjøringen og kjøringen med redusert havtemperatur. Negative
verdier markerer at trykket var høyere i REDSST enn i Control.
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Control 14. august 12 UTC SNO 14. august 12 UTC

Control 14. august 18 UTC SNO 14. august 18 UTC

Figur 4.15: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) etter +36 og +42
timer. I figurene for kontrollkjøringen vises differansen i trykk ved havnivå
mellom kontrollkjøringen og kjøringen med endret landkategori til snø/is.
Negative verdier markerer at trykket var høyere i SNO enn i Control.

Midt-Sverige, bidrar termiske effekter til trågdannelse ved disse tidspunkte-
ne. Dette er vist ved rød skyggelegging i figuren.

Ved å endre landkategorien til snø/is økte jeg tilgjengelig fuktighet og minket
ruhetsparameteren i tillegg til å øke albedoen. Men siden augustsituasjonen
er en sommersituasjon, er det sannsynlig at det er endringen av albedoen
som gir størst effekt, og at resultatene ovenfor viser den termiske effekten på
lavtrykksutviklingen.



4.2. SEPTEMBERSITUASJONEN 39

4.2 Septembersituasjonen

Den 20. september 2003 var det vind nær orkan styrke og et kraftig snøvær
på Grønlands østkyst i forbindelse med et lavtrykk. Ved værstasjonen Il-
loqqortoormiut på østkysten ble det den 20. september 18 UTC målt vind
på 31 m/s og vindkast opp til 43 m/s og snøvær. Også på Island fikk de merke
dette uværet. Om morgenen den 20. september var det storm fra sør-vest og
om natten den 21. september og utover dagen var det storm fra nord. Lav-
trykket hadde da beveget seg østover slik at temperaturen falt under null
grader, og det ga årets første snøfall. Dette førte til samfunnskaos og skad-
er, siden bilene fortsatt kjørte på sommerdekk og trærne ikke hadde mistet
bladene, slik at de lettere ble revet overende.

4.2.1 Kontrollkjøring

Simuleringen av septembersituasjonen starter den 18. september 00 UTC.
Initielt er det et svakt lavtrykk ved bakken utenfor det nordvestre hjørnet
av Grønland og et høytrykk over Grønland. I høyden er det et tråg vest for
bakkelavtrykket. Lavtrykket ved bakken beveger seg mot øst. På grunn av
orografien og at modellen må interpolere omlag 3000 meter nedover, blir det
et kaotisk bilde i trykkfeltet ved havnivå så lenge lavtrykkssenteret befinner
seg over Grønland. Det er derfor vanskelig å bestemme lavtrykkets bane over
Grønland og trykket i lavtrykkssenteret ved bakken. Etter 30 timer, den 19.
september 06 UTC, når lavtrykket østkysten av Grønland. Figur 4.16 a viser
at det ved dette tidspunktet er et lavtrykk ved kysten av Grønland nord for
Island. Lengre sør ved kysten, er det også et lite område med lavt trykk.
Siden vinden over fjellet er vestlige ved dette tidspunktet, er det mulig at
det lave trykket i dette området er en le-effekt. I høyden ligger tråget over
Grønlands vestkyst, altså et godt stykke nordvest for lavtrykksområdet på
østkysten.

Etter 48 timer, den 20. september 00 UTC, er det to lavtrykk ved bakken
utenfor Grønlands østkyst (figur 4.16 b). Det nordlige lavtrykket har for-
dypet seg fra 18 timer tidligere. Det sørlige området med lavere trykk har
nå utviklet seg til en tydelig sirkulasjon utenfor kysten. Heretter vil det
nordlige lavtrykket bli omtalt som primærlavtrykket og det sørlige lavtryk-
ket som sekundærlavtrykket. Primærlavtrykket er det opprinnelige barokline
lavtrykket, mens sekundærlavtrykket blir dannet senere og er i begynnelsen
ikke knyttet til en termalbølge. Senere vil jeg vise at sekundærlavtrykket er
dannet på grunn av fjelleffekter. Først etter 48 timer er det antydninger til
kaldluftsadveksjon sør for sekundærlavtrykket (figur 4.17 a). Tidligere har
tykkelseslinjene vært parallelle med isobarene ved sekundærlavtrykket. For-
an primærlavtrykket er det varmluftsadveksjon, men bak primærlavtrykket
er imidlertid kaldluftsadveksjonen liten etter 48 timer. Kaldluftsadveksjon
bak lavtrykket er nødvendig for baroklin utvikling, men den kalde luftstrøm-
men fra nord blir i stedet presset rundt sekundærlavtrykket. Dette hindrer
den barokline utviklingen av primærlavtrykket. Tabell 4.1 viser at primær-
lavtrykket svekkes og forsvinner og at sekundærlavtrykket tar over.



40 KAPITTEL 4. RESULTATER

a) Control 19. september 06 UTC b) Control 20. september 00 UTC

c) Control 20. september 18 UTC d) Control 21. september 12 UTC

Figur 4.16: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og høyden av 500 hPa
flaten [m] (stiplete linjer) ved a) +30 timer, b) +48 timer, c) + 66 timer og
d) +84 timer for kontrollkjøringen.



4.2. SEPTEMBERSITUASJONEN 41

a) Control 20. september 00 UTC b) Control 21. september 00 UTC

Figur 4.17: Tykkelsen av 500-1000 hPa flaten [deka m] (stiplete linjer) og
trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) for a) +48 timer og b) +72 timer
for kontrollkjøringen.

Figur 4.18 viser tidsutviklingen til lavtrykket på 500 hPa flaten. I kontroll-
kjøringen fordyper tråget seg fram til den 19. september 06 UTC (30 timer).
Deretter svekkes tråget i høyden fram til omlag 48 timer, for deretter å for-
dype seg igjen. I perioden som tråget på 500 hPa flaten svekkes, befinner
tråget seg over Grønland.

Etter 66 timer, den 20. september 18 UTC, har tråget i høyden fordypet seg
og ligger over hav mellom Grønland og Island (figur 4.16 c). Tråget i høyden
befinner seg i bakkant av sekundærlavtrykket ved bakken, noe som innebæ-
rer at sekundærlavtrykket er blitt et baroklint lavtrykk. Primærlavtrykket
er nå bare et tråg som strekker seg mot nordøst. Figur 4.18 viser at tråget
i høyden har en rask fordypning etter 66 timer når det bare er ett bakke-
lavtrykk. Figur 4.17 viser at etter 72 timer, den 21. september 00 UTC, er
sekundærlavtrykket blitt et baroklint lavtrykk. Sør og vest for lavtrykket er
det kraftig kaldluftsadveksjon. Varmluftsadveksjonen nord for lavtrykket er
noe svakere grunnet tråget som strekker seg nordover.

Sekundærlavtrykket fortsetter å fordype seg og beveger seg østover i Nord-
Atlantern som figur 4.16 d viser. Etter 84 timer, den 21. september 12 UTC,
har også lavtrykket i høyden blitt dypere og det befinner seg nå rett over
bakkelavtrykket. Utviklingen til lavtrykket vil derfor stoppe opp på grunn
av stans i den barokline energioverføringen når lavtrykket ved bakken er i
fase med lavtrykket i høyden. Figur 4.18 viser at høyden til lavtrykket på
500 hPa flaten flater ut ved dette tidspunktet.

Sammenlikner vi Control-kjøringen med analysen fra ECMWF er det for-
skjeller i trykkutviklingen ved bakken når lavtrykksonen er over Grønland.
Trykkbildet er kaotisk både i kontrollkjøringen og for analysen på grunn av
orografien og at modellen må interpolere ned til havnivå. Derimot etter 30
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Figur 4.18: Tidsutvikling for lavtrykket på 500 hPa flaten for de ulike kjørin-
gene og analysen fra ECMWF.

Tabell 4.1: Trykk ved havnivå i senter [hPa] fra 36 til 96 timer. Første kolonne
primærlavtrykket og andre kolonne sekundærlavtrykket. (-): Verken lavtrykk
eller tråg eksisterer.

Control Analyse NOLAT NOGREEN REDSST GRAD

+36 1000 989 1002 998 1005 1004 991 - 1000 988 998 988

+42 998 993 999 995 1003 1005 986 - 998 993 994 992

+48 995 991 992 1003 1002 981 - 996 993 992 990

+54 992 990 985 1002 997 979 - 995 992 991 987

+60 992 989 981 1004 997 982 - 995 991 992 986

+66 986 979 1003 996 981 - 990 993 984

+72 982 980 996 981 - 985 981

+78 977 979 993 981 - 981 978

+84 976 978 992 983 - 981 976

+90 973 976 991 983 - 980 974

+96 974 974 989 984 - 980 976
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timer, når lavtrykksdannelsen befinner seg ved østkysten, er simuleringen
god. Primærlavtrykket er i begynnelsen godt simulert, men svekkes fortere
til et tråg i analysen enn i kontrollkjøringen, slik som tabell 4.1 viser. Sekun-
dærlavtrykket er i begynnelsen sterkere i Control enn i Analyse, men etter
54 timer er situasjonen snudd. Sekundærlavtrykket er da sterkest i analysen.
Dette henger sammen med at primærlavtrykket blir til et tråg ved et tidlig-
ere tidspunkt i Analyse enn i Control. Når det bare er ett lavtrykk vil den
barokline energioverføringen være større og dermed blir det en økt fordyp-
ning av lavtrykket. Etter 78 timer er sekundærlavtrykket i kontrollkjøringen
sterkere enn i analysen igjen, noe vi kan se utifra tabell 4.1.

I høyden er simuleringen god. Figur 4.18 viser tidsutviklingen til lavtrykket
på 500 hPa flaten for både analysen og de ulike kjøringene. Fram til 54 timer
er det små forskjeller mellom analysen og kontrollkjøringen. Etter 54 timer
er tråget svakere i Control enn i Analyse. Etter 78 timer er det motsatt. Da
er lavtrykket i høyden noe sterkere i kontrollkjøringen enn i analysen. Dette
sammenfaller med forskjellen i trykkutvikling ved bakken. Plasseringen av
de to lavtrykkene ved bakken og tråget i høyden er godt simulert. Simuler-
ingen av denne situasjonen i september er følgelig relativt god, men den er
ikke helt riktig. Dette tyder på at modellen kan ha noe vanskeligheter med
simuleringer i nærheten av Grønland.

Figur 4.19 viser et satellittbilde av situasjonen den 20. september 13:39 UTC
(61,6 timer) i det infrarøde området. Satellittbildet viser et velutviklet fron-
talsystem i forbindelse med sekundærlavtrykket. En kaldfront strekker seg
nordøstover fra Grønlands sørspiss og over Island. Langs kaldfronten går det
varme tilbringerbeltet. Tilbringerbeltet løftes sør for Island, og det dannes
kalde, høye skyer i området nordøst for Island. En tilbakebøyd front går i
spiral inn mot sekundærlavtrykkets senter. Det var denne fronten som ga
snøvær på Island den 21. september. Sammenlikner vi satellittbildet med
figur 4.20 som viser ekvivalent potensiell temperatur ved 850 hPa den 20.
september 12 UTC (60 timer), finner vi igjen kaldfrontsonen og kaldlufta
som snurrer inn mot lavtrykkssenteret. Den sterke vinden som ble målt er
godt simulert med modellen. Figur 4.20 b viser vind nær bakken den 20.
september 18 UTC for Control og beliggenheten til stasjonen Illoqqortoor-
miut. Oppstrøms for stasjonen er vindstyrken 45 m/s og lenger ut i havet
hele 50 m/s. Dette samsvarer godt med den målte verdien på 31 m/s, da vin-
den svekkes ved land på grunn av større friksjon. I tillegg ligger nederste
sigmanivå i 30-40 meters høyde over bakkenivå mens vindmålingene er gjort
i 10 meters høyde. Det gir følgelig større vind i modellens nederste sigmanivå
enn de målte verdiene.
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Figur 4.19: Satellittbilde (infrarødt spekter) den 20. september 13.39UTC fra
Dundee Satellite Receiving Station.

a) Control 20. september 12 UTC b) Control 20. september 18 UTC

Figur 4.20: a) Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og ekvivalent poten-
siell temperatur [K] (stiplede linjer) ved 850 hPa etter +60 timer for kont-
rollkjøringen. b) Vind [en hel strek på vindvektoren: 5 m/s] ved nederste
sigmanivå (σ = 0.995), etter +72 timer for kontrollkjøringen. Prikken på
Grønlands østkyst viser stasjonen Illoqqortoormiut.
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a) NOGREEN 19. september 00 UTC b) NOGREEN 19. september 12 UTC

Figur 4.21: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og høyden av 500 hPa
flaten [m] (stiplete linjer) ved a) +24 timer og b) +36 timer for NOGREEN.

4.2.2 Kjøring uten fjell

Septembersituasjonen ble simulert uten fjell på Grønland for å se på hvil-
ke effekter fjellene hadde på lavtrykksutviklingen. Tidligere studier har vist
at Grønland har stor innvirkning på trykkfeltet (f.eks Petersen (2004) og
Kristjánsson og McInnes (1999)). Det var også tilfellet for denne situasjonen.
Feltet endret seg drastisk i NOGREEN i forhold til i Control. Sekundærlavtryk-
ket ble ikke dannet i kjøringen uten fjell. Det tyder på at dette lavtrykket er
orografisk.

I NOGREEN som i Control, lå lavtrykket initielt utenfor Grønlands nordvestre
hjørne. Etter 24 timer, den 19. september 00 UTC, har lavtrykket ved bakken
i NOGREEN beveget seg østover Grønland (figur 4.21 a). Lavtrykket fordyper
seg og isobarene er jevne rundt lavtrykkssenteret. Dette står i motsetning til
i kontrollkjøringen hvor det ikke var noe mønster i isobarene da lavtrykket
var plassert over Grønland. Etter 36 timer, den 19. september 12 UTC, har
både tråget i høyden og lavtrykket ved bakken i NOGREEN fordypet seg (figur
4.21 b). Figuren viser at lavtrykket heller bakover med høyden, og dette er
typisk for en baroklin utvikling. I NOGREEN er altså utviklingen av lavtrykket
lik en idealisert utvikling av et baroklint lavtrykk, mens det er et mye mer
komplekst bilde i Control.

Lavtrykket ved bakken i NOGREEN beveger seg videre østover og fordyper seg
helt fram til 66 timer (tabell 4.1). Da har lavtrykket rettet seg opp, med tråg
i høyden i fase med bakkelavtrykket, og energioverføringen stopper opp. Trå-
get i høyden, på 500 hPa flaten, fordyper seg fram til det samme tidspunktet,
for så å svekkes, som figur 4.18 viser. I Control-kjøringen derimot, stopper
fordypningen opp etter 30 timer. Deretter svekkes tråget i høyden før den
endelige fordypningen skjer. I sluttfasen av simuleringen for Control, flater
tråget ut rundt 5100 meter. I NOGREEN når tråget en verdi som er omlag 75
meter lavere, og det inntrer et døgn tidligere enn tråget i Control når sin la-
veste verdi. Lavtrykket ved bakken er i motsetning til tråget i høyden dypest
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Control 20. september 06 UTC NOGREEN 20. september 06 UTC

Figur 4.22: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer). I figurene for kontroll-
kjøringen vises differansen i trykk ved havnivå mellom kontrollkjøringen og
kjøringen uten latent varme etter +54 timer (fargeskala). Negative verdier
markerer at trykket var høyere i NOGREEN enn i Control.

i Control med en verdi på 973 hPa etter 90 timer. I NOGREEN er lavtrykket
dypest et døgn tidligere. Det skjer etter 66 timer, med en verdi på 981 hPa.
NOGREEN-lavtrykket har imidlertid gjennomgått en raskere fordypning enn
lavtrykket i Control.

Lavtrykket i NOGREEN hadde en bane som gikk lenger nord enn hva banen
til lavtrykket i kontrollkjøringen gjorde. Lavtrykket ble ikke dratt sørover
til område mellom Island og Grønland der sekundærlavtrykket i Control

ble dannet. Figur 4.22 viser differansen mellom Control og NOGREEN i trykk
ved havnivå den 20. september 06 UTC (54 timer). Differansen viser en di-
polstruktur øst for Grønland, med lavere trykk i kontrollkjøringen utenfor
Sør-Grønland og høyere trykk i nord i forhold til kjøringen uten fjell. Dette
kommer av at sekundærlavtrykket i sør ikke dannes i NOGREEN og at primær-
lavtrykket i nord er svakere i Control enn i kjøringen uten fjell.

Sammenlikner vi tykkelsesfeltet den 20. september 00 UTC (48 timer) for
NOGREEN (figur 4.23 a) med tykkelsesfeltet i Control (figur 4.17 a), er kaldlufts-
adveksjonen mye sterkere bak lavtrykket i NOGREEN enn bak både sekun-
dærlavtrykket og primærlavtrykket i Control. I NOGREEN står tykkelses-
linjene omtrent vinkelrett på trykkfeltet. For primærlavtrykket i Control
tvinges luften rundt sekundærlavtrykket slik at kaldluftsadveksjonen bak
primærlavtrykket blir hindret. Kaldluftsadveksjonen bak sekundærlavtryk-
ket er mye svakere enn kaldluftsadveksjonen for lavtrykket i kjøringen uten
fjell. Sammenliknes figurene for tykkelsesfeltet etter 72 timer, den 21. septem-
ber 00 UTC, er det både varmluftsseklusjon og kaldluftsintregning i NOGREEN
(figur 4.23 b). I Control er det bare en termalbølge ved dette tidspunktet
(figur 4.17 b). Dette viser at lavtrykket i NOGREEN er mer utviklet enn lavtryk-
ket i Control ved dette tidspunktet. Dette sammenfaller med at lavtrykket i
NOGREEN når sitt modene stadium et døgn tidligere enn lavtrykket i Control.
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a) NOGREEN 20. september 00 UTC b) NOGREEN 21. september 00 UTC

Figur 4.23: Tykkelsen av 500-1000 hPa flaten [deka m] (stiplete linjer) og
trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) for a) +48 timer og b) +72 timer.

I Control har lavtrykket forflyttet seg bort fra Grønland slik at termal-
adveksjonen ikke lengre blir hindret av fjellene. Lavtrykket får utvikle seg i
Control, mens det svekkes etter dette tidspunktet i NOGREEN.

Lavtrykket i NOGREEN ble ikke forstyrret av fjellene og hadde en typisk barok-
lin utvikling. Det er derfor interessant å studere situasjonen i et virvlings-
perspektiv. Figur 4.24 viser PV-anomalien på θ = 316K flaten for NOGREEN

etter 42 timer, den 19. september 18 UTC. Denne flaten vil krysse tropopau-
sefolden i forbindelse med polarjeten, og jeten ligger langs kanten av denne
anomalien. I figuren vises også vinden på θ = 340K flaten. Jetstrømmen her
kan assosieres med den subtropiske jeten. Figuren viser at den polare og sub-
tropiske jeten er plassert relativt rett over hverandre. Dermed kan man anta
at jetene er smeltet sammen. Rett under denne jetstrømmen er lavtrykket
ved bakken plassert. Studeres absolutt virvling på 950 hPa flaten, er det en
T-benstruktur i denne virvlingen. Denne virvlingen er knyttet til frontene.
Langs kaldfronten som strekker seg sørover langs Grønlands østkyst er det
kraftig virvling. Også langs varmfronten og den tilbakebøyde fronten er det
markert virvling. Lavtrykkssituasjonen i NOGREEN har trolig en LC1 utvikl-
ing etter Shapiro (1999), grunnet lavtrykkets plassering under jetstrømmen
og den tydelige t-benstrukturen i absolutt virvling nær bakken. For Control
er situasjonen mer komplisert på grunn av Grønlands orografi, og det er
vanskelig å kjenne igjen trekk fra de ulike lavtrykksutviklingene hos Shapiro
(LC1, LC2 og LC3). Vi legger også merke til anomalien i absolutt virvling
på Islands østkyst i figur 4.24. Her er ikke fjellets høyde redusert, og det er et
tydelig tråg med tilhørende virvlingsanomali. Det er naturlig å tro at dette
tråget er et le-tråg dannet av fjellene på Island og at virvlingen nær bakken
er dannet på grunn av fjellene.

I NOGREEN-kjøringen er vinden fra nordvest på Island etter 54 timer, den 20.
september 06 UTC. Vind kommer sjelden fra nordvest på Island slik figur 4.25
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Figur 4.24: PV > 2PVU på θ = 316K flaten (grå skyggelegging), vind på
θ = 340K flaten (piler), trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) og absolutt
virvling ved 950 hPa (tykke linjer, 2 · 10−5 s−1 avstand mellom linjene) for
+42 timer, den 19. september 18UTC.

viser. Det er grunn til å tro at mangel på vind fra denne retningen skyldes
Grønland. I denne septembersituasjonen ble lavtrykket flyttet sørover på
grunn av Grønland slik at vindretningen på Island aldri ble fra nordvest.
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Figur 4.25: Prosentvis fordeling av vindretninger på Island i årene 1949 til
2002, fra Trausti Jónsson.
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4.2.3 Kjøring uten latent varme

For å se på hvilken effekt latent varme har på lavtrykksutviklingen ble sep-
tembersituasjonen kjørt uten latent varmefrigjøring. Tabell 4.1 viser at se-
kundærlavtrykket er betydelig svakere i NOLAT enn i Control. Etter 96 timer
hadde lavtrykket i NOLAT et trykk i senter på 989 hPa. I kontrollkjøringen
hadde lavtrykket da et trykk i senter på 974 hPa, noe som ga en forskjell på
15 hPa mellom de to kjøringene. Primærlavtrykket er også svakere i kjøring-
en uten latent varmefrigjøring enn i kontrollkjøringen. I NOLAT blir primær-
lavtrykket til et tråg etter 66 timer, den 20. september 18 UTC. Trykket
i senter til primærlavtrykket nådde 1003 hPa (tabell 4.1). For Control går
primærlavtrykket over til bare å være et tråg seks timer tidligere, og trykket
i senter nådde 992 hPa. Primærlavtrykket får altså en verdi som er 11 hPa
høyere i NOLAT enn i Control.

Figur 4.26 viser differanseplott i trykk ved havnivå mellom kontrollkjørin-
gen og kjøring uten latent varmefrigjøring ved to ulike tidspunkt. Den 20.
september 00 UTC, befinner primærlavtrykket i NOLAT seg noe lengre øst (i
underkant av 10 grader øst) enn i Control. Både primærlavtrykket og se-
kundærlavtrykket i NOLAT er betydelig svakere enn i Control. Dette vises
ved rød skyggelegging i lavtrykksområdet noe som indikerer at trykket er
høyere i NOLAT enn i Control. De omkringliggende områdene er ikke særlig
påvirket av latent varmefrigjøring. Den 21. september 00 UTC, etter 72 ti-
mer, er primærlavtrykket bare et tråg i begge kjøringene. Differanseplottet
viser at lavtrykkssenteret er kraftig svekket i NOLAT i forhold til i Control
ved kraftig skyggelegging i sentrum.

Lavtrykket på 500 hPa flaten, figur 4.18, er etter omlag 60 timer flere titalls
meter høyere i kjøringen uten latent varmefrigjøring enn i kontrollkjøringen.
I løpet av de første 30 timene av simuleringen er forskjellene mindre, men
tråget på 500 hPa flaten i NOLAT ligger noe høyere enn i Control. Forskjellen
i høyden mellom NOLAT og Control blir stor først etter at primærlavtrykket
har smeltet sammen med sekundærlavtrykket og at sekundærlavtrykket har
en rask fordypning i Control.

Ser man på plasseringen av tråget på 500 hPa flaten, finner man at tråget
i Control strekker seg sørover mot utviklingen av sekundærlavtrykket ved
bakken etter 54 timer, mens det i NOLAT strekker seg sørover etter 60 tim-
er. Altså er det en seks timers forskyvning. Det var det også når det gjalt
primærlavtrykkets svekkelse og sekundærlavtrykkets dominans ved bakken
i NOLAT og Control. Først etter 78 timer blir det en lukket sirkulasjon på
500 hPa flaten i NOLAT-kjøringen, mens sirkulasjonen blir lukket i kontroll-
kjøringen allerede etter 60 timer.

Figur 4.27 viser tykkelsen av 500-1000 hPa flaten for NOLAT den 20. september
00 UTC (48 timer) og 21. september 00 UTC (72 timer). Denne figuren kan
sammenliknes med figur 4.17 på side 41 som viser det samme for kontroll-
kjøringen. Etter 48 timer er det en mindre tydelig temperaturgradient ved
primærlavtrykket i NOLAT enn det er i kontrollkjøringen. Kaldluftadveksjon-
en sør for sekundærlavtrykket er også noe svakere i NOLAT enn i Control ved
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Control 20. september 00 UTC NOLAT 20. september 00 UTC

Control 21. september 00 UTC NOLAT 21. september 00 UTC

Figur 4.26: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer), og i figurene for
kontrollkjøringen vises differansen i trykk ved havnivå mellom kontroll-
kjøringen og kjøringen uten latent varme etter +48 og +72 timer (fargeskala).
Negative verdier markerer at trykket var høyere i NOLAT enn i Control.
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a) NOLAT 20. september 00 UTC b) NOLAT 21. september 00 UTC

Figur 4.27: Tykkelsen av 500-1000 hPa flaten [deka m] (stiplete linjer) og
trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer) for a) +48 timer og b) +72 timer
for kjøringen uten latent varmefrigjøring.

dette tidspunktet. Etter 72 timer gjør kaldluften en bue inn mot lavtrykks-
senteret i Control. Dette fører til kraftig kaldluftsadveksjon. Dette ser man
ved at vinkelen mellom tykkelseslinjene og isobarene er stor. I NOLAT er tyk-
kelseslinjene mer parallelle med isobarene sør og vest for lavtrykkssenteret.
Kaldluftadveksjonen er dermed svakere for NOLAT enn for Control ved 72
timer. Nordvest for lavtrykket, ved varmfronten, er gradienten til tykkel-
sesfeltet større i kontrollkjøringen enn den er i kjøringen uten latent var-
mefrigjøring. Temperaturadveksjonen er en vesentlig del av utviklingen av
barokline bølger, ved konvertering av potensiell energi til kinetisk energi. I
NOLAT er temperaturadveksjonen mindre enn i Control, og lavtrykket er be-
tydelig svakere, noe som virker rimelig fra teorien om baroklin bølgeutvikling.
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Control 20. september 12 UTC REDSST 20. september 12 UTC

Figur 4.28: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer). I figuren for kontroll-
kjøringen vises differansen i trykk ved havnivå mellom kontrollkjøringen og
kjøringen med redusert havtemperatur etter +60 timer (fargeskala). Negative
verdier markerer at trykket var høyere i REDSST enn i Control.

4.2.4 Andre kjøringer

I tillegg til å se på effekter av latent varme og fjelleffekter, ønsket jeg også
å se på hvordan havtemperaturen (SST) og gradienter i havtemperaturen
påvirket lavtrykksutviklingen i septembersituasjonen.

Reduksjon av havtemperaturen med fem grader hadde ingen signifikant på-
virkning på lavtrykksfordypningen. Tabell 4.1 på side 42 viser at utviklingen
av trykk ved havnivå i REDSST ikke skiller seg mye fra Control. Lavtrykkene
ved bakken er noen få hPa svakere i REDSST enn i Control. Også tråget på
500 hPa flaten blir lite påvirket når havtemperaturen reduseres, som figur
4.18 viser. Figur 4.28 viser differansen i trykk ved havnivå mellom Control

og REDSST etter 60 timer, den 20. september 12 UTC. I figuren er det rød
skyggelegging over Nord-Atlanteren som indikerer høyere trykk i REDSST enn
i Control. At trykket over hav har økt i kjøringen med redusert havtempera-
tur i forhold til kontrollkjøringen, kan forklares fra teorien om at en kaldere
overflate fører til høyere trykk. Lavtrykkene ligger plassert utenfor Grønlands
østkyst. Trykket i senter av lavtrykkene er ikke spesielt svakere i RED-SST
enn det trykket over havområdene generelt har blitt svekket i RED-SST i for-
hold til i Control. Lavtrykkene er altså ikke spesielt dypere i Control enn i
REDSST.

I REDSST ble havtemperaturen over det hele redusert mens temperatur-
gradientene ble holdt konstante uten at det ga signifikante endringer i lavtryk-
ksutviklingen. I Nord-Atlantern strømmer den varme Golfstrømmen opp
langs norskekysten. Ned langs Grønlands østkyst går det en kald havstrøm.
Dermed er det en øst-vest temperaturgradient i Nord-Atlantern som kan ha
noe å si for lavtrykksutviklingen. For å undersøke dette gjorde jeg et ekspe-
riment der jeg glattet ut gradientene i øst-vest retningen i Nord-Atlanteren,
slik som beskrevet i kapittel 3. Utglattingen som ga initialbetingelsen til
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a) Control b) GRAD

Figur 4.29: Overflatetemperatur [K] for a) Control og b) GRAD ved 0 timer.

GRAD-kjøringen, er vist i figur 4.29 sammenliknet med initialbetingelsen for
Control.

Utifra tabell 4.1 er det ikke store forskjeller mellom GRAD-kjøringen og kont-
rollkjøringen for lavtrykket ved bakken. Heller ikke i høyden, på 500 hPa
flaten, er det mye som skiller de to kjøringene, slik som figur 4.18 viser.

Differanseplott mellom Control og GRAD i trykk ved havnivå (figur 4.30)
viser at trykket utenfor Grønlands østkyst nord for Island er lavere i GRAD
enn i Control den 19. september 00 UTC (24 timer). Utenfor norskekysten
er derimot trykket høyere i GRAD enn i Control. Dette kan forstås utifra
at utglattingen av temperaturgradientene i Nord-Atlantern har ført til at
Norskehavet, som vanligvis er preget av den varme Gulfstrømmen, er blitt
kaldere. Dermed blir trykket høyere. På Grønlands østkyst har derimot det
motsatte skjedd. Der har temperaturen økt og trykket sunket i GRAD i forhold
til Control. Den 20. september 00 UTC (48 timer) ligger lavtrykkssentrene
over hav på Grønlands østkyst. Størst forskjell finner vi ved primærlavtryk-
ket, som er noe sterkere i GRAD enn i Control. Nederste rad i figur 4.30 viser
utviklingen etter 72 timer, den 21. september 00 UTC. I figuren ser vi at
trykket er lavere i GRAD enn i Control vest for lavtrykkssenteret ved dette
tidspunktet. Dette har sammenheng med at lavtrykkssenteret i GRAD befin-
ner seg omlag to grader vest for lavtrykkssenteret i Control.

Gradientene i øst-vest retning viser seg å ikke gi noe stort bidrag til lavtrykks-
utviklingen i denne situasjonen. Det er verdt å merke seg at denne situasjonen
fant sted i september. Det er en tid på året der vannet i de polare strøk er
på sitt varmeste. Derfor er gradienten i øst-vest retning ikke så stor som den
kan være til andre tider av året.
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Control 19. september 00 UTC GRAD 19. september 00 UTC

Control 20. september 00 UTC GRAD 20. september 00 UTC

Control 21. september 00 UTC GRAD 21. september 00 UTC

Figur 4.30: Trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne linjer). I figurene for kontroll-
kjøringen vises differansen i trykk ved havnivå mellom kontrollkjøringen og
kjøringen med utrettede gradienter etter +24, +48 og +72 timer (fargeskala).
Negative verdier markerer at trykket var høyere i GRAD enn i Control.
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Kapittel 5

Diskusjon og videre tolkning

5.1 Fjelleffekter

For begge lavtrykkssituasjonene som er studert i dette arbeidet ble fjellene
fjernet for å se på deres virkning på lavtrykksutviklingene. Simuleringene
viste at Grønland påvirket utviklingen av september-lavtrykket i mye større
grad enn fjellene i Skandinavia påvirket augustsituasjonen. Dette virker na-
turlig siden Grønland er et mye høyere og større fjell enn Sør-Skandinavia
slik at blokkering av luftstrømmen lettere vil intreffe for Grønlands enn for
Sør-Skandinavias del.

Når luftstrømmen blir blokkert av et fjell, vil vind i lavere nivåer ikke ha
nok kinetisk energi til å klatre over fjellet. Strømmen vil istedet gå rundt
fjellet. Figur 5.1 a og b viser vind i nest nederste sigmanivå i NOSCAN og i
Control for augustsituasjonen den 14. august 12 UTC (36 timer). Figuren
viser at det trolig ikke er blokkering i dette tilfellet siden det er små forskjel-
ler i vindmønsteret mellom kjøringen uten fjell og kontrollkjøringen. Over
fjellet i Control er vindhastigheten omlag 5 m/s høyere enn i NOSCAN. Det
har sammenheng med den økte trykkgradienten over fjellene i Sør-Norge og
at nest nederste sigmanivå i Control ligger høyere over havnivå enn nest
nederste sigmanivå i NOSCAN. For septembersituasjonen er strømmen trolig
blokkert. Figur 5.1 c og d viser vind i nest nederste sigmanivå for kontroll-
kjøringene og for kjøringene uten fjell den 18. september 18 UTC (18 timer).
Figuren viser at Grønland virker som en barriere på strømmen. Det er en
laverenivå jetstrøm nordover langs sørlig del av Grønlands vestkyst. Det er
også kraftig vind nordover langs østkysten, noe vi ikke finner i NOGREEN. I
NOGREEN derimot strømmer luften fra sør over Grønland uten å bli hindret.
Luftstrømmen fra sør bidrar med varm luft til den barokline utviklingen av
lavtrykket i NOGREEN.

Fra teorikapittelet vet vi at den dimensjonsløse høyden ĥ sier oss noe om i
hvilken grad strømmen er blokkert eller ikke. For de to situasjonene er en
verdi for ĥ = Nh/U estimert. N er beregnet utifra:

N̄2 =
g

θ̄

∆θ

∆z

der strek over betyr gjennomsnitt. Horisontal hastighet er beregnet med et
gjennomsnitt og høyden av fjellet er lest av fra et vertikalsnitt. ĥ er beregnet i
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a) Aug: Control +36 timer b) Aug: NOSCAN +36 timer

c) Sept: Control +18 timer d) Sept: NOGREEN +18 timer

Figur 5.1: Vind [en hel strek på vindvektoren: 5m/s] ved nest nederste sig-
manivå, σ = 0.985. Øverste rad for augustsituasjonen etter 36 timer, den 14.
august 12UTC a) for kontrollkjøringen og b) for kjøringen uten fjell. Neders-
te rad for septembersituasjonen etter 18 timer, den 18. september 18UTC c)
for kontrollkjøringen og d) for kjøringen uten fjell.
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oppstrøms ende av vertikalsnittene gitt i figur 5.2. For septembersituasjonen
ble ĥ beregnet til 3,7 den 19. september 06 UTC. For augustsituasjonen ble
ĥ ≈ 1 den 14. august 00 UTC. Dette bekrefter det vi fant for vind i de neders-
te lag av modellen, der det i septembersituasjonen er vanskeligheter for luft
i lavere nivåer å strømme over fjellet og lettere i augustsituasjonen. Bestem-
mer vi aspektforholdet kan det tilnærmes til 2 for septembersituasjonen og
0,5 for augustsituasjonen. Grønland har ingen oval form, og aspektforholdet
er derfor bestemt utifra sørlige halvdel av Grønland. Plasserer vi situasjon-
ene på regimediagrammene i kapittel 2, er augustsituasjonen i ikke-blokkert
regime og septembersituasjonen i det blokkerte regimet. Beregningene ved
hjelp av avlesning fra vertikalplott er unøyaktige, og det er vanskelig å be-
nytte denne teorien i praktiske tilfeller slik det er beskrevet i kapittel 2. Den
kan imidlertid gi en indikasjon på strømningsmønsteret.

Studiene av strømmen i lavere nivåer og plassering på regimediagrammet vi-
ser at septembersituasjonen opplever blokkering og le-effekter kan forventes.
Dette er observert ved generering av et le-lavtrykk og et totalt forskjellig
strømningsmønster i Control i forhold til i NOGREEN. I augustsituasjonen
derimot er det ikke blokkering på grunn av fjellene i Sør-Norge. Fra resul-
tatkapittelet har vi også sett bare en liten le-effekt i form av dannelsen av et
le-tråg over Sørøst-Norge og en økt trykkgradient over fjellene.

For Ro ∼ 1, slik som i augustsituasjonen og i septembersituasjonen, finnes
det ikke analytiske løsninger og det må gjøres numeriske simuleringer for å
forstå strømningen (kapittel 2.3). Petersen (2004) gjorde en studie med simu-
lering av enkel vestlig strøm over et enkelt fjell som skulle tilsvare Grønland.
Hun fant at den atmosfæriske strømningen varierte signifikant mellom simu-
leringer med ulik ĥ. Figur 5.3 viser trykk ved havnivå for tre ulike ĥ-verdier.
For lav verdi av ĥ var strømningen ikke blokkert og nådde kvasistasjonaritet
i løpet av spin-up tiden. For en noe større ĥ var strømningen fortsatt ikke
blokkert, men det var eddier i le av fjellet som avtok med tiden. For større
ĥ var det oppstrøms blokkering og i le av fjellet var det kontinuerlige eddi-
er. Petersen gjorde også simuleringer der hun byttet ut det enkle fjellet med
Grønlands topografi (figur 5.4). Denne simuleringen har likhetstrekk med den
enkle simuleringen med ĥ = 3. I le av Grønland er det et trykkunderskudd og
over Grønland et høytrykk. Dette er ofte observert og i min kontrollkjøring
for septembersituasjonen ble sekundærlavtrykket dannet i området hvor det
er trykkunderskudd i simuleringen til Petersen. Petersen argumenterte med
at forskjellene i de ulike simuleringen var grunnet økt vertikal virvlingspro-
duksjon når ĥ økte.

Derfor er det interessant å se på situasjonen i et virvlingsperspektiv. I Control
var det vestlig vind over fjellene etter 30 timer (figur 5.2 c), og vi kunne
forvente oss le-effekter på østkysten av Grønland. Der ble det dannet et le-
lavtrykk (sekundærlavtrykket) ved omlag samme tidspunkt. Fra figur 5.2 d
ser vi en positiv PV-anomali langs fjellsiden på østsiden av Grønland der
le-lavtrykket dannes. Dette kan være årsaken til dannelsen av le-lavtrykket.
Men hvorfor blir det en så kraftig produksjon av potensiell virvling på øst-
kysten på over 4 PVU? Trolig er denne potensielle virvlingen produsert på
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a) Aug: Control +24 timer b) Aug: Control +24 timer

c) Sept: Control +30 timer d) Sept: Control +30 timer

Figur 5.2: a) Terrenghøyden [m] og vind i nest nederste sigmanivå, σ = 0.985,
[en hel strek på vindvektoren: 5 m/s], b) vertikalsnitt gjennom snittet i a) som
viser potensiell temperatur [K] (heltrukne linjer), potensiell virvling [PVU]
(stiplede linjer) og vindvektorer for Control for augustsituasjonen den 14.
august 00UTC. c) og d) viser det samme men for Control for septembersi-
tuasjonen den 19. september 06UTC.
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Figur 5.3: Trykk ved havnivå [hPa] for idealiserte simuleringer av strømning
over enkelt fjell med a) ĥ = 2.0, b) ĥ = 3.0 og c) ĥ = 4.0. Konturintervallet
er 5 hPa og fjellet er vist ved 0.35h (Petersen, 2004).

Figur 5.4: Trykk ved havnivå [hPa] for idealisert enkel strømning over Grøn-
land. Konturintervallet er 5 hPa (Petersen, 2004).
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Sept: Control +30 timer Sept: NOGREEN +30 timer

Figur 5.5: Relativ virvling ved nest nederste sigmanivå, σ = 0.985, [s−1]
(stiplede linjer for negative verdier og heltrukne linjer for positive verdier,
høye positive verdier er markert med grå skyggelegging), den 19. september
06UTC for Control og NOGREEN i septembersituasjonen.

grunn av fjellet. Ser vi på relativ virvling er det mye virvling langs kysten
i Control, mens det i NOGREEN ikke finnes virvling langs kysten, men kun
langs frontene (figur 5.5). Dette tyder på at virvlingsproduksjonen langs kys-
ten er knyttet til Grønlands topografi. Hva er imidlertid årsaken til at fjellet
genererer virvling og PV på østkysten av Grønland?

For å forsøke å forklare dette er potensiell temperatur i tre vertikalsnitt ved
ulike tidspunkter plottet i figur 5.6. Figur 5.6 b viser situasjonen etter 30
timer den 19. september 06 UTC. Ved dette tidspunktet er det en stor PV-
anomali ved bakken ved Grønlands østkyst. I det samme området dannes
sekundærlavtrykket ved dette tidspunktet. Følger vi isentropene over fjellet
i figuren, kollapser isentropene på le-siden av fjellet og legger seg langs fjell-
siden. Dette kommer av at strømmen er blokkert og at det er luft fra høyere
lag med høyere potensiell temperatur som strømmer ned på le-siden av fjell-
et. Deretter gjør isentropene et sprang for så å flate ut på et nivå som er noe
lavere enn på vestsiden av Grønland. Da har luften som ble presset rundt fjel-
let kommet rundt og lagt seg under luften som strømmet ned langs fjellsiden.
I figur 5.6 d, som viser situasjonen etter 42 timer den 19. september 18 UTC,
er det også en PV-anomali ved bakken og kollaps av θ-flater. Det oppstår
imidlertid ikke så markerte hopp som 12 timer tidligere og heller ikke like
stor PV-anomali. Etter 54 timer, den 20. september 06 UTC, er det ingen
sprangstruktur i isotermene, og heller ikke stort område med PV-anomali
langs fjellsiden i dette snittet (figur 5.6 f). Dette tyder på at den potensielle
virvlingen som er dannet langs fjellsiden er knyttet til sprangstrukturen i θ-
flatene. Epifanio og Durran (2002b) argumenterte også for at PV-anomalier
ble dannet i nærmest hydrauliske sprang ved termal diffusjon som beskrevet
i teorikapittelet.

Snur vi fokus mot augustsituasjonen og ser på vertikalsnittet i figur 5.2 b er
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a) Sept: Control +30 timer b) Sept: Control +30 timer

c)Sept: Control + 42 timer d) Sept: Control +42 timer

e) Sept: Control +54 timer f) Sept: Control +54 timer

Figur 5.6: Venstre kolonne viser potensiell virvling > 2PVU (skyggelagt) ved
θ = 316K, horisontal vind ved θ = 316K, trykk ved havnivå [hPa] (heltrukne
røde linjer) og strek som viser vertikalsnitt. I høyre kolonne vises vertikal-
snittet med potensiell temperatur (heltrukne røde linjer) og potensiell virvling
(gråskala).
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Aug: Control +36 timer Aug: NOSCAN +36 timer

Figur 5.7: Relativ virvling ved nest nederste sigmanivå, σ = 0.985, [s−1] (stip-
lede linjer for negative verdier og heltrukne linjer for positive verdier, høye
positive verdier er markert med grå skyggelegging), den 14. august 12UTC
for Control og NOSCAN i augustsituasjonen.

det ingen stor produksjon av potensiell virvling langs overflaten slik som det
er i septembersituasjonen. Strømmen er som vist trolig ikke blokkert slik at
at θ-flatene ikke kollapser eller får sprang. Dermed blir det heller ikke dannet
store PV-anomalier ved bakken. En PV-anomali finner vi i den oppstigende
luften over fjellet mulig grunnet strekking av luftsøylen og diabatisk opp-
varming. For å gi en forklaring på le-tråget i Control kan relativ virvling
benyttes. Figur 5.7 viser relativ virvling ved nest nederste sigmanivå den
14. august 12 UTC for Control og NOSCAN. Figuren viser et området med
høy positiv virvling langs Norges vestkyst i Control. Dette er fraværende i
kjøringen uten fjell. Dette kan tolkes som at en luftsøyle blir strukket langs
kysten siden det er pålandsvind, og virvlingen øker. En annen forklaring kan
være at når vinden kommer fra nord vil vinden over hav avbøyes litt mot
venstre. Over land vil imidlertid avbøyningen være større på grunn av større
friksjon. Dette gir en syklonal virvling i kystsonen. I NOSCAN er friksjonen
over land mindre enn i Control på grunn av fravær av fjell, og syklonal vir-
vling i kystsonen vil ikke intreffe. Over fjellene i Sør-Norge er det et negativt
minimum for relativ virvling i Control. Dette finner vi ikke igjen i NOSCAN.
Årsaken til dette kan være sammenpressing av luftsøylen over fjellet noe som
reduserer den relative virvlingen. I området der le-tråget ligger, er virvlingen
høyere i Control enn i NOSCAN. Dette kan komme av at luftsøylen strekkes
når den har passert fjellet, og et le-tråg dannes.

I de idealiserte simuleringene Petersen (2004) gjorde, fant hun at fjell til-
svarende Grønland forstyrrer strømningen opp til 500 hPa. Ved vestlig vind
dannes det et tråg sørøst for Grønland på 500 hPa flaten. I simuleringen av
septembersituasjonen i denne oppgaven blir derimot tråget på 500 hPa flaten
betydelig kraftigere i NOGREEN enn i Control. Dette er vist i resultatkapit-
telet. I de idealiserte simuleringene til Petersen (2004) var vinden uniform
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fra vest. I septembersituasjonen bevegde et lavtrykk seg over Grønland. Si-
tuasjonen er mer komplisert enn tilfellet er i den idealiserte simuleringen og
trenger en nøyere undersøkelse.

I resultatkapittelet ble utviklingen av lavtrykket ved bakken og tråget på
500 hPa flaten behandlet. Ser vi nærmere på tidsutviklingen til den geopo-
tensielle høyden av 700 hPa flaten, er det tidlig i simuleringen et tydelig
tråg over kystområdet ved Grønlands nordvestre hjørne (figur 5.8 a). Tråget
i 700 hPa svekkes etterhvert som det beveger seg i østlig retning over Grøn-
land. Figur 5.8 b viser at tråget er svakt etter 36 timer. Etter 42 timer er
tråget på 700 hPa flaten kommet over det østre kystområdet på Grønland
(figur 5.8 c). I løpet av de neste seks timene beveger ikke tråget seg østover,
men graver seg sørover langs østkysten av Grønland (figur 5.8 d). Seks timer
senere, etter 54 timer, er det oppstått en lukket sirkulasjon på 700 hPa fla-
ten for både primærlavtrykket og sekundærlavtrykket (figur 5.8 e). Etter 66
timer har sekundærlavtrykket blitt forsterket og primærlavtrykket er borte
i dette nivået (figur 5.8 f).

Figuren viste at tråget på 700 hPa flaten var svakt så lenge det befant seg
over Grønland. Dette gjelder for hele nivået mellom 700 og 500 hPa i pe-
rioden fra omlag 30 til 48 timer. I denne perioden har tråget en beliggenhet
over Grønland. Høyere opp i troposfæren, ved 350 hPa, er tråget mer markert
gjennom hele simuleringen. Tråget har lik plassering og er bare litt svake-
re i Control enn i NOGREEN fram til 48 timer. Fra resultatkapittelet har vi
sett at primærlavtrykket ved bakken blir tydelig etter omlag 30 timer idet
lavtrykket når Grønlands øskyst. Ved omlag samme tidspunkt dannes se-
kundærlavtrykket ved bakken. Undersøkelser av den geopotensielle høyden
til tråget i ulike nivåer (tabell 5.1) viser at sekundærlavtrykket først utvikler
seg i lavere nivåer for så å bre seg oppover. Tabellen viser også at det skjer
en brå forandring fra 48 til 54 timer. Etter 54 timer er tråget i alle nivåer
koblet til sekundærlavtrykket. Tråget i høyden har blitt forskjøvet sørover,
siden det før 54 timer var knyttet opp mot primærlavtrykket. Deretter svek-
kes primærlavtrykket. Det skjer først i høyden (tabell 5.1). Etter 66 timer er
primærlavtrykket ved bakken bare et tråg.

Etter denne beskrivelsen av lavtrykksutviklingen i flere nivåer er det to spørs-
mål man kan stille seg. Hvorfor er tråget svekket i høyden når det befinner
seg over Grønland? Og hva er årsaken til at sekundærlavtrykket tar over-
hånd på primærlavtrykket og ikke blir liggende igjen bak lavtrykket slik som
i Kristjánsson og McInnes (1999) og som ofte er observert?

Jeg vil nå forsøke å besvare disse to spørsmålene. I NOGREEN var tråget mar-
kert i hele troposfæren gjennom simuleringen. Tråget ble ikke svekket men
forsterket når det bevegde seg østover. Dermed kan man slutte seg til at
svekkelsen av tråget i de midlere nivåer skyldes Grønland. Men hva er årsa-
ken til at lavtrykket i midlere nivåer blir svekket på grunn av Grønland?

Som vist tidligere er luftstrømmen blokkert i septembersituasjonen. Vi har
sett at lavtrykket av den grunn ikke får tilførsel av varm luft fra sør. Dette
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a) Sept: Control +18 timer b) Sept: Control +36 timer

c) Sept: Control +42 timer d) Sept: Control +48 timer

e) Sept: Control +54 timer f) Sept: Control +66 timer

Figur 5.8: Geopotensiell høyde av 700 hPa flaten for Control for septem-
bersituasjonen.
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Tabell 5.1: Geopotensiell høyde for lavtrykket i ulike trykknivåer i Control
for septembersituasjonen. Første kolonne tilsvarer primærlavtrykket og andre
kolonne sekundærlavtrykket. (⌣) markerer at det er et tråg.

Nivå +42 h [m] +48 h [m] +54 h [m] +60 h [m]
900 hPa 814 ⌣ 806 792 792 772 792 763
800 hPa 1744 ⌣ 1737 1741 1726 1713 1727 1695
700 hPa ⌣ 2768 ⌣ 2757 2750 2765 2727
600 hPa ⌣ ⌣ 3916 3906 3885
500 hPa ⌣ ⌣ 5210 5208
450 hPa 5920 ⌣ 5942 5950
400 hPa 6709 ⌣ 6746 6763

hindrer den barokline utviklingen til lavtrykket når lavtrykket befinner seg
over Grønland. I tillegg dannes det antisyklonal virvling over fjellet (figur
5.5) på grunn av sammenpressing av luftsøylen. Dette vil motvirke syklonal
sirkulasjon og lavtrykksutvikling. Idet lavtrykket i høyden beveger seg uten-
for Grønland, ved østkysten, strekkes luftsøylen og lavtrykket intensiveres.

For å forstå hvorfor det er sekundærlavtrykket som tar overhånd i septem-
bersituasjonen og hvorfor det ikke blir liggende igjen som et kvasistasjonært
lavtrykk slik som i Kristjánsson og McInnes (1999), er det nyttig først å
se på ulikhetene mellom disse to situasjonene. I Kristjánsson og McInnes
(1999) ble lavtrykket dannet i en baroklin sone sør for Grønland. Lavtryk-
ket bevegde seg nordøstover langs Grønlands østkyst, og ble så splittet i
to. Et baroklint lavtrykk i nord og et sekundært lavtrykk generert av fjelle-
ne i sør. I septembersituasjonen var det et tilsvarende bilde av situasjonen,
med et primærlavtrykk i nord og et sekundærlavtrykk generert av fjellene
i sør. Derimot er utviklingen før og etter ulik i septembersituasjonen i for-
hold til Kristjánsson og McInnes (1999). Lavtrykket i septembersituasjonen
beveger seg over Grønland fra Grønlands nordvestre hjørne. Når lavtrykket
ved bakken befinner seg ved østkysten av Grønland, ligger tråget i høyden
fortsatt over vestkysten av Grønland (figur 4.16 a). Mellom bakkelavtrykk-
et og tråget i høyden er det et fjell på over 3000 meter. Dette fører til at
bakkelavtrykket ikke får kontakt med lavtrykket i høyden. I Kristjánsson og
McInnes (1999) beveger ikke lavtrykket seg over Grønland og primærlavtryk-
ket er hele tiden koblet til lavtrykket i høyden. I septembersituasjonen er det
sekundærlavtrykket som kobles til tråget i høyden når tråget i høyden har
beveget seg over Grønland. Derfor er det dette lavtrykket som intensiveres
og primærlavtrykket som etterhvert dør ut. For å vise denne koblingen har
jeg sett på potensiell virvling. Vi har sett at sekundærlavtrykket utvikles
ved bakken og er knyttet til PV produsert av fjell. Den kraftige utvikling-
en av sekundærlavtrykket og svekkelsen av primærlavtrykket er knyttet til
en kobling mellom øvre og nedre PV-anomali mellom 48 og 54 timer. Fi-
gur 5.6 viser denne koblingen mellom en øvre nivå PV-anomali knyttet til
jetstrømmen og PV-anomali ved bakken produsert av fjellene. Figuren vis-
er vertikalsnitt for 30, 42 og 54 timer. Fra teorien vet vi at anomalier ved
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bakken og i høyden gjensidig kan påvirke og virke forsterkende på hverandre
(Hoskins m.fl., 1985). Ved 30 timer ligger anomalien i høyden over vestkys-
ten av Grønland (figur 5.6 a og b). Fjellet og avstanden mellom anomaliene
hindrer at en gjensidig påvirkning vil finne sted. Etter 42 timer har anoma-
lien i høyden flyttet seg østover og befinner seg over Grønland (figur 5.6 c og
d). Etter 54 timer viser vertikalplottet at det er skjedd en kobling mellom
øvre PV-anomali og sekundærlavtrykket ved bakken (figur 5.6 e og f). Den
øvre nivå PV-anomalien strekker seg som en spiss ned langs østkysten av
Grønland. θ-flatene i dette området er nærmest loddrette på grunn av fjel-
leffekter, og det betyr at stabiliteten er lav. Det gir en høyere effektiv Rossby
skalahøyde1. Jo høyere den er desto lettere er det for den øvre anomalien å
trenge nedover i troposfæren (Hoskins m.fl., 1985). Denne koblingen spinner
opp sirkulasjonen og forsterker trykkfeltet i hele troposfæren. Lavtrykket blir
markert i alle nivåer. Ved omlag samme tidspunkt blir kaldluftsadveksjonen
ved bakken bak sekundærlavtrykket tydelig. Dette bidrar til økt vekst av
lavtrykket. Primærlavtrykket svekkes nå fordi det ikke lenger er koblet til
tråg i høyere nivåer noe som er nødvendig for den barokline energioverførin-
gen.

1Rossby skalahøyden er gitt ved H ∼
fL

N
der f er Coriolisparameteren, L er horisontal

skala for strømningen. N er Brunt - Väisälä frekvensen gitt ved N =

√

g

θ
∂θ
∂z

.
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Tabell 5.2: Geopotensiell høyde for ulike trykknivåer for augustsituasjonen
etter 24 timer, den 14. august 00UTC, for Control og NOLAT og differansen
mellom disse.

Nivå Control [m] NOLAT [m] Diff [m]
900 hPa 874 916 42
800 hPa 1845 1889 44
700 hPa 2921 2958 37
600 hPa 4131 4156 25
500 hPa 5510 5500 -10
400 hPa 7108 7081 -27
300 hPa 9080 9040 -40

Tabell 5.3: Samme som tabell 5.2, men etter 48 timer, den 15. august
00UTC.

Nivå Control [m] NOLAT [m] Diff [m]
900 hPa 825 871 46
800 hPa 1795 1842 47
700 hPa 2866 2904 38
600 hPa 4069 4085 16
500 hPa 5440 5428 -12
400 hPa 7044 7010 -34
300 hPa 9020 8990 -30

5.2 Diabatiske effekter

I teorikapittelet ble effekten av latent varmefrigjøring på lavtrykk behandlet.
Frigjøring av latent varme vil indusere syklonal sirkulasjon under maksimal
latent varmefrigjøring. Over maksimum vil antisyklonal sirkulasjon bli in-
dusert. Fra resultatkapittelet så vi at lavtrykket ved bakken, for både au-
gustsituasjonen og septembersituasjonen, ble svekket i kjøringene uten latent
varmefrigjøring i henhold til teorien. For å se nærmere på bidrag fra latent
varme til lavtrykksutviklingen gjennom troposfæren, er den geopotensielle
høyden til lavtrykket i ulike trykknivåer undersøkt.

Tabell 5.2 og tabell 5.3 viser den geopotensielle høyden til augustlavtrykket
ved ulike trykknivåer etter henholdsvis 24 og 48 timer. Etter 24 timer er
lavtrykket i sin raskt fordypende fase. Etter 48 timer har fordypningen flatet
noe ut. Tabellene viser at latent varme bidrar til å spinne opp lavtrykket i
lavere nivåer og at latent varmefrigjøring har motsatt effekt i høyere nivå-
er. Ved begge tidspunkt skjer endringen mellom positiv og negativ effekt av
latent varme på lavtrykksutviklingen ved omlag 500 hPa. Tabellene viser at
det er ingen store forskjeller i bidrag fra latent varmefrigjøring til geopoten-
siell høyde for de to ulike tidspunktene.
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For septembersituasjonen er bildet mer komplisert når det gjelder geopoten-
siell høyde, noe som er beskrevet i kapittel 5.1. Lavtrykket er tydelig i alle
nivåer først etter 54 timer i Control. I NOLAT er lavtrykket markert gjennom
hele troposfæren først etter 60 timer. Før 54 timer er det derfor vanskelig
å si noe om forskjellen mellom tråget i NOLAT og Control i de midlere ni-
våene av troposfæren siden tråget er svakt. I øvre nivåer av troposfæren er
det ingen signifikant forskjell mellom Control og NOLAT før 54 timer. I de
nederste nivåene av troposfæren er lavtrykket ved bakken svakere i NOLAT
enn i Control. Størst blir forskjellen mellom lavtrykket i Control og i NOLAT
i lavere nivåer etter 66 timer, når det kun er ett bakkelavtrykk og lavtryk-
ket i Control gjennomgår en rask fordypning (se tabell 4.1). Tabell 5.4 og
tabell 5.5 viser geopotensiell høyde til lavtrykkssenteret i ulike trykknivåer
etter henholdsvis 72 og 90 timer for Control og NOLAT og differansen mel-
lom disse. Etter 72 timer, den 21. september 00 UTC, gjennomgår lavtrykket
en rask fordypning i Control. Tabell 5.4 viser at differansen i geopotensiell
høyde mellom NOLAT og Control skifter fortegn ved 400 hPa som er 100 hPa
høyere enn i augustsituasjonen. Etter 78 timer (ikke vist) snur fortegnet ved
350 hPa og forskjellen mellom NOLAT og Control var -7 meter i dette nivået.
Dette nivået er nært tropopausen. Etter 90 timer, den 21. september 18 UTC,
har lavtrykket i Control kommet i modent stadie. Ved dette tidspunktet er
forskjellen mellom lavtrykket i Control og NOLAT på 900 hPa flaten på sitt
største, med 142 meter. Tabell 5.5 viser at differansen i den geopotensiel-
le høyden til lavtrykket mellom NOLAT og Control avtar hele veien opp til
350 hPa ved dette tidspunktet.

Etter denne undersøkelsen kan vi ta en oppsummering. I augustsituasjonen
var det et like stort bidrag fra latent varmefrigjøring til den geopotensielle
høyden av lavtrykket i ulike nivåer av troposfæren, i både den raskt fordy-
pende fasen og når fordypningen av lavtrykket hadde flatet ut. I septem-
bersituasjonen bidrar latent varmefrigjøring til å svekke lavtrykket i høyden
når lavtrykket gjennomgår en rask fordypning. Nivået der bidrag fra latent
varme veksler fra å ha en positiv effekt på lavtrykksfordypningen til å ha
en negativ effekt, ligger omlag 100 hPa høyere i septembersituasjonen enn
i augustsituasjonen. Når fordypningen av lavtrykket flater ut, bidrar deri-
mot latent varmefrigjøring til oppspinning av lavtrykket i alle nivåer opp
til tropopausen. Vi må også legge merke til at differansen mellom NOLAT og
Control er markert større i septembersituasjonen enn i augustsituasjonen i
lavere nivåer av troposfæren. Når lavtrykksfordypningen har flatet noe ut,
er forskjellen i differansen ved 900 hPa mellom septembersituasjonen og au-
gustsituasjonen på omlag 100 meter.

Spørsmålet vi kan stille oss er: Hvorfor bytter differansen fortegn ved et
høyere nivå i septembersituasjonen enn i augustsituasjonen når lavtrykket
gjennomgår en rask fordypning? Og hvorfor bytter ikke differansen fortegn
i septembersituasjonen senere i simuleringen? Latent varme hadde mye å
si for fordypningen av lavtrykket ved bakken i septembersituasjoen. Men
hvorfor forsterkes ikke tråget i høyden når latent varmefrigjøring utelates?
Vi må tenke på at i septembersituasjonen hadde fjellene en stor påvirkning
på situasjonen. Fjellene deformerte høyden av trykkflatene og et sekundært
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Tabell 5.4: Geopotensiell høyde for ulike trykknivåer for septembersituasjo-
nen etter 72 timer, den 21. september 00UTC, for Control og NOLAT og
differansen mellom disse.

Nivå Control [m] NOLAT [m] Diff [m]
900 hPa 707 827 120
800 hPa 1640 1755 115
700 hPa 2669 2767 98
600 hPa 3826 3903 77
500 hPa 5158 5207 49
450 hPa 5911 5934 23
400 hPa 6737 6728 -9
350 hPa 7658 7619 -39

Tabell 5.5: Samme som tabell 5.4, men etter 90 timer, den 21. september
18UTC.

Nivå Control [m] NOLAT [m] Diff [m]
900 hPa 641 783 142
800 hPa 1582 1712 130
700 hPa 2618 2726 108
600 hPa 3773 3848 75
500 hPa 5097 5144 47
450 hPa 5845 5883 38
400 hPa 6669 6699 30
350 hPa 7596 7611 15
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lavtrykk oppstod. Som vi har sett i resultatkapittelet økte høyden av lavtryk-
ket på 500 hPa flaten på grunn av fjelleffekter. Latent varmefrigjøring skal
også bidra til å svekke trågene i høyden, men simuleringene viser at latent
varmefrigjøring istedet spinner opp sirkulasjonen gjennom hele troposfæren,
med unntak av ved 66 og 72 timer da differansen mellom NOLAT og Control

byttet fortegn ved 400 hPa. I septembersituasjonen spilte andre faktorer enn
latent varme, som kobling mellom lavtrykk i høyden og ved bakken, en ve-
sentlig rolle for utviklingen. Denne koblingen ble forskjøvet 6 timer i NOLAT
i forhold til Control. Når modellen er kjørt så lenge som 72 og 90 timer er
det ikke bare effekten av latent varme som framkommer, men også modellens
respons på endringen. Hadde simuleringen av septembersituasjonen startet
senere, er det mulig vi hadde sett en dipolstruktur i differansen mellom NOLAT

og Control slik som i augustsituasjonen også ved disse to tidspunktene.

Positive PV-anomalier genereres under maksimal latent varmefrigjøring. Fi-
gur 5.9 b og d viser potensiell virvling og kondensasjonsvarme i vertikalsnitt
som er markert i a og c. Figur 5.9 a og c viser i tillegg relativ virvling ved
nest nederste sigmanivå og trykk ved havnivå for kontrollkjøringene. Figur
5.9 a og b gjelder for augustsituasjonen den 14. august 12 UTC, og figur 5.9 c
og d for septembersituasjone den 20. september 06 UTC. Vertikalsnittene
viser at all kondensasjonsvarmen ligger under omlag 650 hPa for augustsi-
tuasjonen og under 700 hPa for septembersituasjonen. Figuren viser også at
kondensasjonsvarme sammenfaller med positive potensielle virvlingsanoma-
lier i lavere nivåer. For augustsituasjonen er snittet lagt fra Bergensområdet
og gjennom Midt-Sverige. Over Sør-Norge er det frigjort mye latent var-
me grunnet de store nedbørsmengdene i dette området. Her er maksimum
av latent varmefrigjøring i fase med maksimum av potensiell virvling. Over
Midt-Sverige, der det også var observert store nedbørsmengder og der det
følgelig er latent varmefrigjøring, er det en positiv PV-anomali under maksi-
mum av frigjort latent varme. Over maksimum av latent varmefrigjøring er
det også en positiv PV-anomali. Etter teorien skulle en positiv PV-anomali
vært plassert under maksimum av latent varmefrigjøring og en negativ ano-
mali over maksimum av latent varmefrigjøring. Årsaken til at figur 5.9 ikke
stemmer med teorien er at det er andre faktorer enn latent varmefrigjøring
som spiller en rolle for PV-fordelingen, som blant annet transport. Men det
er tydelig at anomaliene er knyttet til kondensasjonsvarme. For septembersi-
tuasjonen er tversnittet lagt gjennom frontene bestemt ved relativ virvling,
tilknyttet både primærlavtrykket og sekundærlavtrykket. Spesielt i forbin-
delse med sekundærlavtrykkets varmfront er det en stor PV-anomali under
maksimum av latent varmefrigjøring. I samme nivå som denne PV-anomalien
er det relativt store PV-verdier også andre steder i snittet. En mulig årsak
til disse PV-verdiene er at fjellene har generert denne virvlingen.

I figur 5.9 ser vi at maksimum av kondensasjonsvarme ligger rundt 800 hPa
for begge situasjonene. Fra teorikapittelet vet vi at potensiell virvling vil ge-
nereres under dette nivået på grunn av latent varmefrigjøring. Derfor kan vi
se på fordelingen av potensiell virvling på 850 hPa flaten for både kontrollkjø-
ringene og kjøringene uten latent varmefrigjøring (figur 5.10) for å avdekke
ulikheter mellom NOLAT og Control. For augustsituasjonen ligger fjellene i
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a) Aug: Control +36 timer b) Aug: Control +36 timer

c) Sept: Control +54 timer d) Sept: Control +54 timer

Figur 5.9: a) Trykk ved havnivå [hPa] og relativ virvling ved nest nederste
sigmanivå, σ = 0.985 [s−1] (gråskala) og b) vertikalsnitt langs linje i a) som
viser kondensasjonsvarme [K/h] og potensiell virvling (gråskala) for augustsi-
tuasjonens Control den 14. august 12UTC. c) og d) viser det samme som a)
og b) men for kontrollkjøringen for septembersituasjonen den 20. september
06UTC.
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stor grad under 850 hPa. Figuren viser at det er positive PV-anomalier i
lavtrykksområdet i Control mens anomaliene er fraværende i NOLAT for au-
gustsituasjonen. For septembersituasjonen ligger fjellene på Grønland over
850 hPa, og derfor er PV-verdiene fjernet i figur 5.10 der trykket på fjelltopp-
en er lavere enn 850 hPa. I perioden lavtrykkene lå ved østkysten av Grønland
var det ingen markant forskjell mellom Control og NOLAT når det gjaldt PV
på 850 hPa flaten. Vi har også sett i figur 5.9 d at det etter 54 timer er poten-
siell virvling i dette nivået som ikke bare er knyttet til kondensasjonsvarme.
Trolig er det dannet virvling i dette nivået på grunn av fjell. Senere i kjør-
ingen når lavtrykksområdet har beveget seg østover og ikke er under en så
stor påvirkning av Grønland, er det markerte forskjeller mellom Control og
NOLAT når det gjelder PV på 850 hPa flaten. Figur 5.10 viser at etter 72 timer
er PV-verdiene i lavtrykket i Control mye større enn i NOLAT der det ikke er
noe grå skyggelegging.

PV-fordelingen på 850 hPa var markert forskjellig i Control og NOLAT for
augustsituasjonen. I figur 5.10 a og b er det to linjer som markerer verti-
kalsnittene i figur 5.11. Snittene er lagt i bakkant av lavtrykssentrene, og i
Control skjærer snittet gjennom PV-anomalien ved 850 hPa. Vertikalsnit-
tene viser potensiell virvling og horisontal vindhastighet etter 42 timer for
Control og NOLAT. En tydelig forskjell mellom disse to plottene er at 2 PVU-
tropopausen lå mye lavere i NOLAT enn i Control. Årsaken til dette er at når
det frigjøres latent varme, varmes lufta opp, luftsøylen strekkes og tropopau-
sen heves. Tropopausehevningen kan også forklares ved at over maksimum
av frigjort latent varme genereres det negativ potensiell virvling. Denne bi-
drar til å heve tropopausen definert ved 2 PVU. Lavere i troposfæren var
det også markante forskjeller mellom de to kjøringene. I NOLAT var det lite
positiv potensiell virvling, mens det i Control var en tydelig PV-anomali
som strakk seg opp gjennom troposfæren. Fra figuren ser vi tydelig at en
positiv PV-anomali bidrar til syklonal sirkulasjon. Rundt anomalien blåser
vinden syklonalt. En mulig kobling mellom øvre nivå PV-anomali og lavere
nivå PV i Control kan anes, og det gir sirkulasjon i alle nivåer. I NOLAT er
det derimot ingen mulighet for kobling og oppspinning av sirkulasjonen på
grunn av at det ikke er en lavere nivå PV-anomali.
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a) Aug: Control +42 timer b) Aug: NOLAT +42 timer

c) Sept: Control +72 timer d) Sept: NOLAT +72 timer

Figur 5.10: Potensiell virvling ved 850 hPa (gråskala) og trykk ved havnivå
[hPa] (heltrukne linjer). For augustsituasjonen den 14. august 18UTC: a)
Control og b) NOLAT. For septembersituasjonen den 21. september 00UTC:
c) Control og d) NOLAT.
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a) Aug: Control +42 timer b) Aug: NOLAT +42 timer

Figur 5.11: Vertikalsnitt for augustsituasjonen som viser horisontal vindhas-
tighet inn i tverrsnitt [m/s] (stiplede linjer for negative verdier, heltrukne
linjer for positive verdier) og potensiell virvling (gråskala). a) Vertikalsnitt
for Control langs linjen i figur 5.10 a den 14.august 18UTC. b) vertikalsnitt
for NOLAT langs linjen i figur 5.10 b ved samme tidspunkt.



Kapittel 6

Sammenfatning og konklusjon

I denne oppgaven er to lavtrykkssituasjoner over Nord-Atlanteren fra 2003
studert. Den ene situasjonen, augustsituasjonen, ga ekstreme nedbørsmeng-
der og flom i Midt-Norge. Enkelte steder ble det på to døgn målt dobbelt så
mye nedbør som månedsnormalen. Den andre situasjonen, septembersitua-
sjonen, førte til vind på over 30 m/s og kraftig snøvær på Grønland. Dette
uværet traff også Island. Situasjonene er simulert med den numeriske vær-
varslingsmodellen MM5, og det er gjort følsomhetstester for å avdekke orog-
rafiske og diabatiske effekter på lavtrykksutviklingen.

I septembersituasjonen bevegde et lavtrykk seg østover fra Grønlands nord-
vestre hjørne. Idet lavtrykket nådde østkysten av Grønland opptrådde det
to lavtrykk. Et primærlavtrykk, ved 72 ◦N, som var knyttet til en termal-
bølge, og ved 68 ◦N et sekundærlavtrykk. Primærlavtrykket ble svekket på
grunn av at kaldluftsadveksjonen bak lavtrykket ble hindret av fjellene. Dan-
nelsen av sekundærlavtrykket er i samsvar med studier av Kristjánsson og
McInnes (1999) og Petersen (2004), der et le-lavtrykk dannes i det samme
område. I motsetning til i Kristjánsson og McInnes (1999) forble ikke sekun-
dærlavtrykket kvasistasjonært, men det ble intensivert. Sekundærlavtrykket
ble til et baroklint lavtrykk, og primærlavtrykket ble svekket og ble et tråg.
Sekundærlavtrykket bevegde seg østover i Nord-Atlanteren, og det var dette
lavtrykket som ga kraftig uvær på Øst-Grønland og Island. Studiene viste at
intensiveringen av sekundærlavtrykket var knyttet til en kobling mellom en
øvre nivå PV-anomali, som bevegde seg over Grønland fra nordvest, og en
lavere nivå PV-anomali dannet av fjelleffekter. Koblingen førte til at sirkula-
sjonen ble intensivert i alle nivåer av troposfæren og at sekundærlavtrykket
ble det dominerende lavtrykket.

I simuleringen uten fjell på Grønland eksisterte ikke sekundærlavtrykket.
Vinden over fjellene var i perioden da sekundærlavtrykket ble dannet, fra
vest. Undersøkelser av strømningen i lavere nivåer og den ikke-dimensjonale
høyden har vist at strømmen var blokkert. Dermed kan man konkludere at
sekundærlavtrykket var et le-lavtrykk som ble dannet på grunn av Grønlands
orografi. I NOGREEN-kjøringen fordypet primærlavtrykket seg i alle nivåer da
det bevegde seg over Grønland ved 75 ◦N. I Control-kjøringen ble derimot
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lavtrykket i midlere troposfære svekket da lavtrykket befant seg over Grøn-
land. Fjellene hindret varmluftsadveksjonen foran primærlavtrykket i kont-
rollkjøringen da lavtrykket lå over Grønland. I NOGREEN simuleringen strøm-
met imidlertid den varme luften fritt og bidro til baroklin vekst av lavtrykket.
I høyden var lavtrykket dypere i NOGREEN enn i Control, men ved bakken
ble lavtrykket i kontrollkjøringen dypere enn lavtrykket i kjøringen uten fjell.
Situasjonen ble imidlertid forsinket med et døgn i kontrollkjøringen i forhold
til kjøringen uten fjell. Lavtrykket i Control hadde også en mer sørlig bane
enn lavtrykket i NOGREEN.

I augustsituasjonen befant lavtrykket seg over Sør-Norge. Lavtrykket beveg-
de seg sakte østover. Dette ga nordvestlig pålandsvind i Midt-Norge over
en lengre tid. Dermed var det god grunn til å tro at de ekstreme nedbørs-
mengdene var delvis orografiske. Simuleringen viste at nedbøren ble halvert i
simuleringen uten fjell og at fjell bidro til å løfte luftmassene. Denne løftingen
var koblet til nedbørsproduksjon. I augustsituasjonen påvirket ikke fjellene
i en like stor grad trykkfeltet som i septembersituasjonen. Luftstrømmen
var trolig ikke blokkert slik den var i septembersituasjonen. Et le-tråg ble
imidlertid dannet over Sørøst-Norge, og trykkgradienten økte over fjellene i
kontrollkjøringen i forhold til i kjøringen uten fjell i Skandinavia. En simule-
ring med økt albedo viste at også termiske effekter hadde en betydning for
dannelsen av tråget over Sørøst-Norge. Betydningen var imidlertid mindre
enn betydningen av fjelleffekter.

For å studere diabatiske effekter ble begge situasjonene simulert uten latent
varmefrigjøring. Termaladveksjonen ble svakere i kjøringene uten latent var-
mefrigjøring i forhold til kontrollkjøringene, og som forventet ble lavtrykkene
signifikant svakere ved bakken når latent varme ble utelatt. I augustsituasjo-
nen bidro latent varme med 40 % av den raske fordypningen til lavtrykket
de første 30 timene av simuleringen. Etter teorien skulle lavtrykket i høyden
bli forsterket når latent varme utelates. Dette skjedde i augustsituasjonen.
Septembersituasjonen var mer komplisert enn augustsituasjonen på grunn av
den store påvirkningen Grønlands orografi hadde på lavtrykksutviklingen. I
septembersituasjonen fikk vi ikke fram at lavtrykket i høyden ble forsterket
når latent varmefrigjøring ble utelatt.

Situasjonene ble også simulert med redusert havtemperatur, men det hadde
ingen signifikant påvirkning på lavtrykksutviklingene. Heller ikke gradienten
i havtemperatur i Nord-Atlanteren påvirket septembersituasjonen i nevne-
verdig grad. Dette kan ha sammenheng med at situasjonen fant sted på en
tid av året da de arktiske havmassene er på sitt varmeste. Gradientene kan
ha mer å si til andre tider av året.

I denne oppgaven er det to enkeltsituasjoner som er blitt studert. Dette ar-
beidet har vist at Grønland påvirket trykkfeltet i stor grad i septembersitua-
sjonen, og at orografien i Norge spilte en vesentlig rolle for nedbørdannelsen
over Midt-Norge i augustsituasjonen. Forhåpentligvis vil dette arbeidet gi en
noe bedre forståelse av orografiske og diabatiske effekter på lavtrykk i Nord-
Atlanteren. Det vil imidlertid være av stor nytte å gjøre lignende studier for
flere værsituasjoner.
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