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AVHANDLINGENS TITTEL: Improved insight into Polar Lows through a 
combined modeling and observational effort 

  

Økt forståelse for mekanismene bak polare lavtrykk og miljøene de utvikles i, vil være nyttig 
kunnskap når økende næringsvirksomheten i Polarområdene krever bedre varsel av 
ekstremvær. I 2008 lykkes forskere under IPY-Thorpex målekampanjen (Andenes) for første 
gang i historien å måle hele livsløpet til et polart lavtrykk over Norskehavet. Undersøkelsene 
ble gjort med hjelp av et forskningsfly. Ved bruk av måledataene, numeriske modeller og 
satellitt data ble det funnet at polare lavtrykk er sammensatte værssystemer med mange 
fysiske mekanismer som styrer dets utvikling. De fysiske prosessene virkersom antatt direkte 
på lavtrykket, men spiller også en viktig rolle i å opprettholde et miljø der lavtrykket utvikles. 
Dette funnet står i sterk motsetning til et polart lavtrykk over Barents havet vinteren 2002, da 
modellene antyder at spesielt varme fra havet var viktig for dannelsen av lavtrykket. 

De unike observasjonene i IPY-Thorpex (2008) ble brukt til å kartlegge den tredimensjonale 
strukturen av det polare lavtrykket, og ved bruk av numeriske modeller og måledataene 
kunne forskere simulere mekanismene bak. Tidligere har forskere antatt at energien fra havet 
er en svært viktig drivfaktor for polare lavtrykk. Ved bruk av en nyere analyse metode på en 
høyoppløselig vær-modell fant vi at energien fra havet er minst like viktig for å opprettholde 
en atmosfære som favoriserer utviklingen av lavtrykket, og ikke bare virker direkte på 
lavtrykket selv. Dette er viktig kunnskap for å forbedre værvarsing av polare lavtrykk og 
forutsi ekstremvær.  

Det finnes flere likhetstrekk mellom polare lavtrykk og tropiske sykloner. Blant annet er de 
omtrent like store, de er karakterisert ved kraftige bygeskyer, og de har ofte et tydelig øye i 
midten.  Et orkan-liknende polart lavtrykk over Barents havet ble vinteren 2002 analysert 
med en liknende metode som lavtrykket  over Norskehavet. I motsetning til lavtrykket over 
Norskehavet viste modellen at varmeflukser fra havet var kritisk for at lavtrykket skulle 
utvikles, men mindre viktig for dens omliggende miljø. Økt kunnskap om hvordan 
mekanismer i polare lavtrykk jobber sammen eller mot hverandre, er viktig for å kunne 
forbedre vær varsler i Polarområdene.  

 


