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Sesongen for polare lavtrykk kan bli kortere og forskjøvet mot våren i et 
varmere klima 
 
Ved å bruke en klimamodell og et fremtidsscenario for en varmere klode, finner vi at polare 
lavtrykk i Norskehavet blir mindre vanlige på høsten. Sesongen starter senere og blir 
kortere. Nedgangen vi ser på høsten skyldes at atmosfæren varmes opp raskere enn havet. 
Dette fører til færre tilfeller av de kalde luftmassene som er viktige for dannelse av polare 
lavtrykk. 
 
Polare lavtrykk kalles ofte «arktiske orkaner». De kan gi farlige forhold på havet og langs 
kysten med tett snøfall, dårlig sikt og sjøsprøyt som fryser til is på fartøy. Kunnskap om 
dette værfenomenet blir stadig viktigere ettersom mindre havis fører til økt menneskelig 
tilstedeværelse i nordområdene. 
 
Polare lavtrykk dannes i vinterhalvåret, når temperaturforskjellen er størst mellom den 
relativt varme havoverflaten og den kaldere luften over. Mens ekstremt vær i de fleste 
tilfeller forventes å blir mer vanlig i fremtiden, er polare lavtrykk en type farlig vær som ser 
ut at blir mindre vanlig i en varmere verden.  
 
Siden polare lavtrykk er små og kortlivede, fanges de dårlig opp av globale klimamodeller. 
Derfor har vi brukt en betydelig mer detaljert regional klimamodell over et område som 
dekker Skandinavia, Norskehavet og Barentshavet. Dette brukes til å studere hvordan 
værstatistikken endres i fremtiden dersom den globale oppvarmingen fortsetter. 
 
I tillegg til menneskeskapte klimaendringer spiller naturlige klimavariasjoner stor rolle. Ved 
å bruke et stort antall modellberegninger, kan vi bedre skille mellom naturlige variasjoner 
og menneskeskapte endringer. Det bidrar til mer robuste konklusjoner om klimaendringene 
i et svært sårbart økosystem. 
 
 
 


