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10 mín meðalgildi vinds
og mesta vindhviðag

Steinar undir Eyjafjöllum

Hviðan, fg ‐ 53 m/s

Meðalvindur, fx – 24 m/s

Hviðustuðull ~  2,2



Snæfellsnesið er suðupottur

N‐ og NV‐átt

sviptivinda

Helstu vindhviðustaðir við þjóðvegi landsins

N og NV átt

Helstu vindhviðustaðir við þjóðvegi landsins

Í

12 aðgreindir staðir

Í nánast öllum vindáttum, 
nema V‐átt.

12 aðgreindir staðir



Yforborðið og gerð þess brýtur upp
d í h fl (h ð )vind í smærri hvirfla (hviður)

Vindröst brotnar upp við fjöll. Búlandshöfði á SnæfellsnesiVindröst brotnar upp við fjöll.

Þrjár megingerðir:Þrjár megingerðir:
1.  Hornvindur

2. Eggjar á fjalli
brjóta upp

Hvammur undir Eyjafjöllum

brjóta upp
vindröstina.



3. fjallabylgjur3. fjallabylgjur

Bylgjan ofrís og
brotnarbrotnar. 

Hviðuorkan

hlíðinni

Hviðuorkan
streymir niður með
hlíðinni

Öræfajökull í A‐átt
(Hálfdán Ágústsson og Haraldur Ólafsson)



Grunnur hviðulíkansGrunnur hviðulíkans

Tengja saman vind og hita í fjallahæð viðTengja saman vind og hita í fjallahæð við
mælingar á jörðu niðri

Veðurmælingar eru til allt
frá 1996‐97

850 hPa ~  1.100 ‐1.300 m



Aðferðir við gerð líkansAðferðir við gerð líkans

• Gagnaraðir veðurstöðvar yfirfarnar.

• Tilvik með vindhviðum flokkuð frá og skoðuð líkindi við
aðra svipaða atburðiaðra svipaða atburði.

• Áhrif fjalls og landshátta eru metin.j g

• Hviðuveður skilgreind og hviðustuðlar reiknaðir.

• Aflað var gagna frá ECMWF í grófu neti yfir landinu í
850 og 925 hPa flötum.g



Líkan framhald
Takmarkanir:  
Tímaupplausn háloftagagna

Að lokum var leitað að
tölfræðilegu sambandi

pp g g
frá ECMWF aðeins 6 klst og
landupplausnin er gróf.  
Mikil fjarlægð getur verið ívindrastar í fjallahæð, 

ásamt hita‐ og
vindfallanda við

Mikil fjarlægð getur verið í
næsta reiknipunkt.

vindfallanda við

mælda hviðu við veg.mælda hviðu við veg.

Sami punkturinn fyrir
Kjalanes og Hafnarfjall !



HafnarfjallHafnarfjall

Aðhvarf á milli F850 og
hviðu í SA‐átt

Klippt á við
8 /F850 = 18 m/s



Hefðbundin aðhvarfsgreining gaf ekki
óðgóða raun

Ástæðurnar nokkrar en einkum of lítil upplausn háloftaþátta í tíma og rúmiÁstæðurnar nokkrar, en einkum of lítil upplausn háloftaþátta í tíma og rúmi
er stór skekkjuvaldur !

Önnur leið farin:  
‐> Reynt að þróa einfalt hermilíkan með einni spábreytu (oftast) 

sem styðst við líkindadreifingu hviðu af tilteknum styrk.

‐> Skilgreint hviðuveður, Fg ≥ 30 m/s.

‐> Föst og skilgreind líkandabil.

‐> Háloftaspágögn fengin frá Veðurstofunni úrp g g g
fínkvarðalíkaninu; HRAS‐3km (Reiknistofa í Veðurfræði)

Klst. tímaupplausn og keyrsla líkans 4x á dag





95%2. nóv. 2010

65%

850hPa  2.nóv kl. 18

30 m/s

Vindáttin við það að vera
vestan við 360° !



Kolgrafarfjarðarbrú

Hermilíkan í tilraunakeyrslu fyrir
7 staðiKolgrafarfjarðarbrú

Hafnarfjall

7 staði

Hraunsmúli

KjalarnesKjalarnes

Sandfell

Kvísker

Steinar



Næstu skref…Næstu skref…
• Líkönin tilraunakeyrð í vetur og árangur
metinnmetinn.

• Sníða af kerfisflökt (noise).

• Bæta við stöðum eftir því sem veðurmælingar
leyfa.

• Stefnt er að birtingu

hviðuspánna á vefhviðuspánna á vef

Vegagerðarinnar.


