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Eyjafjallajökull vulkanen på Island hadde utbrudd i 2010. Asken fra utbruddet spredde seg 
over Europa og store deler av flytrafikken stod stille i april og mai 2010. Dette medførte store 
ulemper for reisende, økonomiske tap for flyselskapene og vanskeligheter for 
luftambulansetjenester med mere. Men hva var beslutningene om å stenge luftrommet 
egentlig basert på? Hvor høye var konsentrasjonene av aske og hvilke konsentrasjoner er 
skadelig for fly? Hva kan gjøres for å være mer forberedt på neste vulkanutbrudd?  
 
Datamodeller som beregner spredningen av vulkansk aske i atmosfæren har tradisjonelt 
vært benyttet som grunnlag for stengning eller åpning av luftrom. De siste årene har man i 
økende grad også anvendt måledata fra instrumenter på satellitt, i fly eller fra bakken for å 
forbedre prognosene av askekonsentrasjoner og askeutbredelse.  
 
Ved å kombinere måledata og datamodeller kan estimatene for askekonsentrasjoner 
betydelig forbedres. Dette er dokumentert i denne avhandlingen gjennom analyser av 
Eyjafjallajökull utbruddet. Usikkerhetene i modellprognosene kan vurderes ved å bruke flere 
ulike modeller og foreta flere ulike modellsimuleringer. Forbedringene gir bedre grunnlag 
for å vurdere hvilke luftrom som er nødvendig å stenge ved spredning av aske i luftrommet.  
 
Måledata og datamodeller har blitt kombinert for å beregne hvor mye aske som ble sluppet 
ut fra den aktive vulkanen, hvor høyt opp i atmosfæren asken steg og hvordan den ble spredt 
med vinden.  Funn i denne avhandlingen viser at for å beregne askekonsentrasjoner i 
luftrommet så nøyaktig som mulig, er datamodellene avhengig av 

 Gode estimater for utslippene av aske fra vulkanen 

 Nøyaktige vind, temperatur og andre meteorologiske data 
 
For utbruddet på Eyjafjallajökull, er det vist at datamodellene kan benyttes for å simulere 
vulkanske askeskyer med temmelig god nøyaktighet dersom det brukes gode utslipp- og vær 
data. De modellerte konsentrasjonene av aske stemte overens med målinger tatt f. eks fra 
spesialiserte forskningsfly som fløy direkte inn i askeskyene. Når askeskyene har blitt 
transportert over store avstander og ujevnt terreng blir prognosene mer unøyaktige. 
 
Asken faller etter en tid til bakken eller blir skylt ut av regn. I denne avhandlingen har 
levetiden til partikler i atmosfæren (hvor lenge de gjennomsnittlig oppholder seg i der) blitt 
estimert ut fra målinger av radioaktive komponenter sluppet ut under Fukushima 
katastrofen i Japan i mars 2011. Resultatene viser lengre levetid enn det som er brukt for 
slike partikler i de fleste vær- og klimamodeller. Dette kan brukes i videre arbeid for å 
forbedre måten datamodeller beskriver de fysiske prosessene som er involvert.  


