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HVERS VEGNA
HVESSTI í
KVERKFJÖLLUM?
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HARALDUR ÓLAFSSON
Hér greinir frá staðbundnu óveðri í
Kverkfjöllum
sumarið 1995. Sýnt er
fram á að veðrið var í litiu samræmi við
svið loftþrýstings
við sjávarmál og
verður með öðrum orðum ekki skýrt á
hefðbundinn hátt með tilvísun í þé ttar
þrýstilínur á veðurkorti. Greint verður
frá bylgjum í vindi yfir fjöllum og
hvernig þær hraða vindinum.
Með
reiknitilraun eru líkur leiddar að því að
slíkar bylgjur hafi myndast yíir og
norður afjöklinum og að óveðrið niðri
við yfirborð jarðar tengistþeim.

H

inn 20. ágúst 1995 lentu
ferðalangar í hrakningum á leið
niður af Vatnajökli norðanverðum. Segir svo af ferðum
þeirra: Um morguninn var lagt af stað upp á
jökul að sunnanverðu. Hægviðri var og
dálítil úrkoma. Er upp á jökulbunguna var
komið var kaldi af suðri og vindur því ekki
til neinna óþæginda. Þegar halla tók undan
fæti á norðanverðum jöklinum bætti smám
saman í vind. Upp úr hádegi var komið niður i
skála í um 1100 metra hæð. Þá voru 6-7
vindstig. Um kl. 14.00 haföi ferðafólkið
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Toulouse í Frakklandi 1996. Haraldur starfaði á
Veðurstofu íslands 1991-1993 og kynnti á þeim árum
veðurspár í sjónvarpi. Hann rekur Veðurþjónustuna
og Rannsóknastofu i veðurfræði.
Náttúrufræðingurinn 66 (3-4), bls. 127-131, 1997.

gengið spölkorn norðar og var komið niður í
800-900 metra hæð yfir sjó. Skall þá á mjög
hviðótt óveður. Svo hvasst var að engan
veginn var stætt og mátu menn vindstyrkinn
um 11 vindstig að jafhaði. Svo mikill vindur
kom ferðalöngunum í opna skjöldu og litlu
munaði að mannskaði hlytist af. Annar
hópur fólks haföi lagt af stað suður á bóginn
úr Kverkfjallaskála til móts við fólkið sem
kom að sunnan. Sá hópur lagði af stað í
skaplegu veðri en lenti einnig í hinu óvænta
illviðri er nær dró jöklinum. Aldrei hvessti
verulega við Kverkfjallaskálann en hann er
þó aðeins nokkrum kílómetrum norðan við
svæðið þar sem ferðalangarnir lentu í
illviðrinu. Um kvöldmatarleytið hafði veðrið
gengið niður og ekki voru nema 3-4 vindstig
þar sem áður var ekki stætt.

■ VEÐURKORT
1. mynd sýnir veðurkort frá kl. 15.00 þann
20. ágúst 1995. Sýndur er vindur í vindstigum og dregnar eru jaíhþrýstilínur með 2
hPa (mb) millibili, eins og tíðkast á
veðurkortum af íslandi í sjónvarpi. Þegar
þetta kort gildir haföi illviðrið þegar skollið á
ferðafólkinu og er sú athugun einnig merkt
inn á kortið (K). Greinilegt er að sá vindur
sker sig úr öðrum athugunum á kortinu. Við
suðausturströndina er vindur að jafhaði
hægur og heldur hægari en þéttleiki þrýstilínanna gefur til kynna. Hálendisathuganir
skammt norður af jöklinum (Snæfellsskáli)
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/. mynd. Jafnþrýsti línur vi ð sjávarmál með 2 hPa (mb) millibili og vindur í vindstigum kl.
15.00þann 20. ágúst 1995. Illviðrisathugunin er einkennd með bókstafnum K. Lína sem er
dregin milli AogB gefur ti l kynna legu þversniðs myndar 3. - Sea surface pressure wi th 2
hPa intervals and wi nd (i n Beaufort) on 20 August 1995 at 1500 UTC. The downslope
windstorm i s indicated by the letter K. The cross section in Fig. 3 is shown.
og norðve stur af honum sýna hins ve gar
meiri vind og ívið hvassari e n þrýstilínurnar ge fa til kynna. I því sambandi
verður að hafa í huga að jafngildislínur
loftþrýstings við sjávarmál ge fa e kki ávallt
rétta mynd af þrýstisviði og vindi á
hálendi. í ne ðstu lögum loffnjúpsins e r
algengt að jafnþrýstilínur þéttist og vindur
aukist me ð hæð. Þe nnan dag var það svo
og re ikna má me ð að síðde gis hafi að
jafnaði ve rið um 8 vindstig þar se m
yfirborð jarðar náði upp í 1000 metra hæð.
Flestir þe kkja af e igin raun að landslag
getur magnað upp vind og oft e r t.d.
hvassara þar se m vindur blæs me ðfram
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fjöllum e ða um fjallaskörð. Á illviðrissvæðinu hagar svo til að í austri rísa
Kverkfjöll e n í ve stri e r sléttle nt. Ekki e r
ólíklegt að Kve rkfjöllin stuðli að því að
magna upp vind við þær aðstæður se m
ríktu hinn 20. ágúst 1995, e n hin sérle ga
mikli vindhraði se m fe rðalangarnir upplifðu kallar þó á frekari skýringar.

■ FJALLABYLGJUROG
VINDUR
Þegar vindur þve rt á fjall e r me iri e n 6
vindstig e ða þar um bil og hitafall e r lítið

2. mynd. Vindskafin netju ský (altocu mu lu s lenticu larís) yfir Borgarfiröi í júní 1993.
- Altocu mu lu s lenticu laris over Borgarfjörður (SW Iceland) injune 1993.
með hæð myndast b ylgjur í loftstraumnum
yfir fjallinu og hlémegin við það. Eru slíkar
bylgjur oft nefndar fjallab ylgjur. Fjallabylgjur eru flugmönnum vel kunnar því
þær geta skapað hættu ef ekki er tekið tillit
til þeirra við ákvörðun flughæðar. Eins geta
öflugir sviptivindar verið þar sem fjallabylgjur b rotna, sem þær eiga til að gera líkt
og öldur á strönd. Sé loftið í b ylgjunum
nægilega rakt geta myndast ský þar sem
það fer hæst og verður kaldast, þ.e. í
bylgjutoppunum. Ský sem myndast með
þeim hætti eru sögð vindskafin og eru þau
oft falleg (2. mynd). Þau líkjast stundum
hugmyndum sem menn gera sér um
fljúgandi diska, enda hefur b orið við
erlendis að fólk sem séð hefur vindskafm
ský hafi séð ástæðu til að tilkynna það
yfirvöldum. Náttúra fjallab ylgna er sú að
vindur er hvassastur í þeim þegar hann er á
niðurleið en mun hægari þegar hann klifrar
upp úr b ylgjudalnum. Þannig flytja
fjallabylgjur skriðþunga niður á við í
andrúmsloftinu. Niðri við jörð getur orðið
mjög hvasst þar sem loftið er á leið niður í

bylgjudal en það er að jafnaði í og undir
hlíðunum hlémegin fjallsins.

■ REIKNITILRAUN MEÐ
LOFTSTRAUM FRÁ
20. ÁGÚST1995
Til að kanna nánar hvað átt hefur sér stað
yfír Kverkfjöllum þennan umrædda ágústdag var gerð reiknitilraun þar sem reynt var
að herma eftir raunverulegum straumi lofts
í tölvu. Til þess verks var notuð stórtölva
frönsku veðurstofunnar og millikvarða
reiknilíkanið „Péridot". Við skilgreiningu á
yfírborði jarðar var líkt gróflega eftir
Vatnajökli sem rís b rattur upp af láglendi
að sunnanverðu en endar í hásléttu að
norðanverðu. Hvorki er reiknað með
svigkrafti jarðar né viðnámi við jörð.
3. mynd sýnir þversnið frá norðri til
suðurs en horft er til austurs. Sunnanáttin
blæs sem sagt frá hægri til vinstri. Sýnt er
varmastig (potential temperature) en það er
sá hiti sem loftið hefði væri þrýstingur
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aukinn upp í það sem hann er við
sjávarmál. Ef eng in varmaskipti eig a sér
stað við umhverfið (t.d. g eislun eða losun
dulvarma) heldur loftið óbreyttu varmastig i
og líta má á varmastigslínurnar á 3. mynd
sem straumlínur. Þar sem línurnar þéttast
herðir á vindi en þar sem línurnar g isna
dregur úr vindi.
Á 3. mynd er áberandi öflug fjallabylg ja
sem nær þvert í g eg num veðrahvolfið og
upp að veðrahvörfum, sem eru efst á
myndinni. Upp í allt að 5000 metra hæð
yfir norðurhlíð jökulbung unnar streymir
loftið niður á við, línurnar þéttast og
vindurinn eykst. Vindhraði við rætur
jökulsins, þar sem hann mætir hásléttunni,
er um tvöfaldur sá hraði sem reiknaður er

við yfirborð hábung unnar. Sunnan jökulsins enda rvær straumlínur í jöklinum
sjálfum. Það bendir til að loft í neðstu
loftlögum hafi ekki næg a hreyfiorku til að
komast upp hlíðina. Þess í stað hægir mjög
á því og það leitar vestur og austur með
jöklinum. Það er í góðu samræmi við hinn
hæga vind sem var á lág lendi sunnan við
jökulinn áður en ferðafólkið lag ði í hann og
kemur fram á 1. mynd.

■ HVIÐUROG ENDALOK
ÓVEÐURSINS

Reiknitilraunin sem hér var g reint frá
bendir til þess að orsaka hins óvænta
illviðris sé að leita í
13000.
fjallabylgjum sem náð hafa
12000.
upp í g eg num mestan hluta
veðrahvolfsins. Eitt einkenni
11000.
óveðursins var að það var
hviðótt, það er að seg ja að
10000.
mjög hvassir kaflar skiptust á
9000.
við stutt tímabil þeg ar vindur
var mun hæg ari. Það er
8000. h
algengt einkenni vinds yfir
7000.
óreglulegu landslag i en kemur
líka heim og saman við hug myndir um fjallabylg jur. Sem
5000.
fyrr seg ir eig a fjallabylg jur til
að brotna, ekki ósvipað og
öldur á strönd. Við bylg jubrotið endurvarpast hluti af
bylgjuorkunni niður á við og
2000.
brýst hún út í enn meiri vindi
en þegar er við yfirborð jarðar.
1000.
Bylgjubrot er í eðli sínu
óstöðugt ferli, að því leyti að
3. myn d. Varmastigsfletir í kelvin gráðum í loftstraumi bylgja byg g ist sífellt upp og
yfir lan dslagi sem líkir í grófum dráttum eftir Vatn ajökli brotnar á víxl. Líkleg t er að
eftir línu sem dregin er á mynd 1. Horft er til austurs og miklar sveiflur í vindi undir
vindur blæs frá suðri til norðurs, þ.e. frá hægri til vin stri. bylgjubrotinu teng ist þessum
Á lóðrétta ásnum er hæð í metrum og á lárétta ásnum eru óstöðugleika. Annað sérkenni
kvórðuð 10 km lön g bil. - Isen tropes (K) in southerly óveðursins var að það g ekk
flow past an idealized terrain , that resembles the real to- snöggt niður og um kvöldpography between A an d B in Fig. 1. East is into the page matarleytið var sem fyrr seg ir
and the flow is from the right to the left. The y-axis shows aðeins g ola þar sem áður var
height in meters an d intervals of 10 km are indicated on ofsaveður.
Kl. 21.00 höfðu þrýstilínur
the x-axis.
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veðurkortanna gliðnað dálítið (ekki sýnt)
og gefið til kynna vindsnúning frá suðaustri
til suðurs eða suðvesturs. K ólnað hafði
dálítið í neðri lögum veðrahvolfsins.
Líklegt er að kólnunin, ásamt því að dregið
hafði úr vindi, hafi haft nægjanlega
deyfandi áhrif á fjallabylgjurnar til að
bylgjubrot hafi hætt og bylgjurnar sjálfar
orðið mun veikari en fyrr um daginn. Getur
Vatnajökull þá jafnvel hafa veitt skjól fyrir
sunnanátt í stað þess að magna upp vindinn
með bylgjuframleiðslu.

■ VERÐURÞESSU SPAÐ
NÆST?
Fyrr frekar en siðar kemur að því að reiknaðar verða veðurspár fyrir Island með
nákvæmni sem býður upp á greiningu á
bylgjum yfir fjöllum og fjallgörðum af því
tagi sem hér greinir frá. Þá blasa við önnur
vandamál sem felast í miðlun upplýsinga til
alþýðu manna. Líklega mun miðlun um
sjónvarp og tölvur verða mikilvægari er
fram í sækir. Sumum finnast veðurfregnir í
útvarpi nú þegar langar og ekki á þær
bætandi. Þótt höfundur sé ekki í þeim hópi
er Ijóst að nákvæmar lýsingar á veðrabreytingum í tíma og rúmi geta orðið
langdregnar. Það gæti þó verið skárri
kostur en spá í þessum dúr, sem Iýsir
veðrinu þann 20. ágúst 1995: Allhvass
suðaustan, víða mun hægari en ofsaveður á
stöku stað.
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■ SUMMARY
A downslope windstorm above the northern
slopes of Vatnajokull glacier is described and
simulated with a primitive equation hydrostatic
model. The simulation reveals vertically propagating gravity waves in the troposphere and it
is suggested that the windstorm is related to
these waves and possibly to their breaking.
The atmospheric conditions for the formation
of gravity waves over mountains are explained
and the flow in the waves themselves is described. Wave breaking is discussed in relation
to downslope windstorms and strong windgusts. The paper concludes with a brief discussion on the problems of disseminating regional
weather forecasts.
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