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Askeutslipp fra vulkanutbrudd kan føre til kostbar avstengning av luftrommet 
for flytrafikk. Etter Eyjafjallajökullutbruddet i 2010 kom det nye retningslinjer 
hvor restriksjoner er basert på konsentrasjonsgrenser, som øker kravet til 
varsling av askeskyer. Denne ph.d. avhandlingen tar opp usikkerheter knyttet 
til modellering og varsling av vulkanske utslipp, og er en del av arbeidet for å 
forbedre askevarslene til Meteorologisk institutt. 
 
På Island er det rundt 30 aktive vulkaner, og rundt 20 store utbrudd hvert århundre. Vest 
Europa og Norge ligger utsatt til for askeskyer fra utbruddene på grunn av hyppige vestlige 
vinder. For å unngå unødvendig avstengning av norsk luftrom er et godt varsel av 
askespredningen viktig. Det er flere kilder til usikkerhet i et slikt varsel, en av de største 
kildene er utslippsestimatet som beskriver hvor mye aske som er sluppet ut i en gitt høyde 
over vulkanen i transportmodellen. Dette er spesielt usikkert i starten av et utbrudd når lite 
informasjon er tilgjengelig.  
 
Satellittobservasjoner gir et øyeblikksbilde over den horisontale spredningen av 
vulkanutslippet, men for å se fremover i tid trengs en numerisk datamodell. Ved å 
kombinere både satellittobservasjoner og modellsimuleringer er det mulig å redusere 
usikkerheten knyttet til utslippsestimatet. Dette er et bedre utgangspunkt for et videre 
varsel. Arbeidet i denne avhandlingen viser at usikkerheten i utslippsestimatet er redusert 
etter de 24 første timene fra et utbrudd ved å bruke denne metoden, og varslene er også mer 
sammenlignbare med observasjoner.  
 
Videre er usikkerhet om hvor godt været er varslet, og hvordan asken er beskrevet i 
modellen undersøkt. Analyser er gjort av varslinger for samme periode med nesten like 
meteorologisk data for å finne usikkerheten i spredningen. Store forskjeller i varslene 
indikerer høy usikkerhet. En mer reell beskrivelse av aske i modellen forbedrer resultatene, 
men usikkerheten knyttet til disse to faktorene er funnet lavere enn utslippsestimatet. 
 
Selv om askeutslipp kan ha en betydelig økonomisk kostnad, kan vulkanutbrudd også slippe 
ut store mengder SO2. Modellresultater og nedbørsmålinger viser at SO2 fra Bardarbunga 
utbruddet i 2014 førte til økt sulfat produksjon og sur nedbør over vestkysten av Norge. 
Over Europa førte den økte sulfat produksjonen til at allerede forurensede områder som 
BeNeLux opplevde en økning av dager med overskridende verdier av fine partikler. 
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