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28 % O2

50 % O2

76 % O2

Logaritmisk skala reflekterer hvordan trykk

(vekten av atmosfæren) endres med høyden.

Hovedlinjene er ujevnt fordelt, men avstanden 

mellom hver hovedlinje er jevnt fordelt (link).

50 % av atmosfæren ligger lavere enn 5,5 km.

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/upperair/skewt.html


200

300

400

500

600

700

800

900
1000

100

110 moh

988 moh

1948 moh

3011 moh

4204 moh

5572 moh

7182 moh

9160 moh

11 670 moh

15 790 moh

EKSTREMT

HØYT

HØYT

VELDIG

HØYT

Skyer er sjelden høyere enn 

12 000 m. Tropiske stormer kan 

være unntak; orkanen IRMA

(2017) var over 13 500 m. 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41172545


Tørr-adiabat (link)

Linjene representerer nedkjølingshastigheten 

for umettet luft (relativ luftfuktighet < 100 %), 

dvs stigende luft som IKKE har kondensert til 

skyer. 

Stigende umettet luft utvider seg og 

nedkjøles med ca 1 ̊C / 100 m.

Luft som nedkjøles mer enn dette er ustabil. 

Våt-adiabat / fuktig-adiabat

Linjene representerer nedkjølingshastigheten 

for mettet luft (relativ luftfuktighet = 100 %), 

dvs stigende luft som har kondensert til skyer.

Kondensering frigir energi, hvilket medfører noe 

lavere nedkjølingshastighet. Mettet luft 

nedkjøles med ca 0,6 ̊C / 100 m (saktere jo 

høyere man kommer). 

Luft som nedkjøles mindre enn dette er stabil.
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temperatur ̊C

Tallet er såkalt 

«potensiell temperatur» 

angitt som ˚K (link). 

Vi bruker  kun kurven, 

ikke tallet.

https://metlex.met.no/wiki/Adiabatiske_prosesser
https://scienceofdoom.com/2012/02/12/potential-temperature/


Miks-rate (g/kg)
Forholdet mellom massen av vanndamp 

og massen av tørr luft i en luftmengde.

Hjelpelinje som kan brukes til å finne ut hvor 

stigende luftmasser kondenserer og danner 

skybas (LCL = lifted condensation level: link).
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1. Tegn hjelpelinje parallell med miksraten fra 

starten på duggpunkt-linja (grønn).

2. Tegn hjelpelinje parallell med tørr-adiabaten

fra starten av temperaturlinja (rød).

Skybas er der de to hjelpelinjene krysser, dvs 

når temperaturen i bobla har nådd duggpunktet.

Skybas er som regel omtrent der den røde 

linja «knekker», selv om dette ikke er en 

korrekt fysisk avlesning.

LCL

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifted_condensation_level
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NOAA viser ikke slike hjelpelinjer, men 

xcmeteo gjør det – skybas forventes der 

de to gule linjene krysser.

De to varslene vist her gjelder samme sted og 

tidspunkt. Skybas forventes rundt 2000 moh.



Flyvær: Stabilt eller ustabilt?

Termikk krever ustabile forhold (link).

Sjekk hvilken helning temperaturkurven har 

sammenlignet med tørr- og våt-adiabatene.

Ustabile forhold, dvs lite motstand mot vertikal 

luftbevegelse, inntreffer når nedkjølings-

hastigheten er større enn tørradiabaten (4)

(link).

Det kan veksle mellom stabilt og ustabilt i ulike 

luftlag (f.eks. ved inversjon), og over tid.

våttørr
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noe ustabilt

http://en.citizendium.org/wiki/Atmospheric_lapse_rate
https://www.ess.uci.edu/~yu/class/ess124/Lecture.6.stability.2015w.all.pdf


LCL = skybas

CIN = convective inhibition

(motstand mot vertikal luft-

bevegelse. Jo større areal, 

jo mindre sjanse for 

overutvikling.)

LFC = Level of free 

convection (der hjelpelinje 

fra LCL lik våtadiabaten 

treffer temperaturlinja)

CAPE = Convective 

available potential energy 

(areal mellom der helpelinje 

lik våtadiabaten fra LFC 

treffer temperaturlinja igjen. 

Jo større areal, jo større

sjanse for overutvikling.)Lifted index (LI)

A – B = forskjell i 

temperatur ved 500 

mb. Negativ verdi 

gir ustabile forhold. A   B

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifted_condensation_level
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_free_convection
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_free_convection
https://en.wikipedia.org/wiki/Convective_available_potential_energy


• NOAA: Lifted Index

Løft-indeksen (LI) beskriver temperaturforskjellen mellom luft som har steget adiabatisk 

(termikk) og omgivelsene. Brukes for å vurdere om det blir stabile / ustabile forhold.
http://www.viewweather.com/lifted_index.html

http://www.eumetrain.org/data/3/357/navmenu.php?tab=11&page=2.0.0

Sjekk heller i betaltjenester som viser fargenyanser på kart, f.eks. xcskies.com.

> 6 Veldig stabile forhold CAPE < 0

1 til 6 Stabile forhold. Overutvikling usannsynlig. CAPE < 0

0 til -2 Noe ustabilt. Overutvikling mulig hvis front / sterk solinnstråling e.l. 0 – 1000

-2 til -6 Ustabilt. Overutvikling sannsynlig, kraftig hvis front e.l. 1000 – 3500

< -6 Svært ustabilt. Kraftig overutvikling sannsynlig hvis front e.l. CAPE > 3500

OBS!

Disse referanseverdiene er 

gyldige før østlige USA, og må 

justeres opp (mindre negative) 

for mer nordlige områder!

http://www.viewweather.com/lifted_index.html
http://www.eumetrain.org/data/3/357/navmenu.php?tab=11&page=2.0.0


Nå som du vet hva du ser på en sounding –

hvordan ser typiske værforhold ut?
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SOUNDING
FLYVÆR = TERMIKK = USTABILE FORHOLD
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April 2017
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Langt fra hverandre:

Klar blå himmel

Markant fall i 

duggpunkt-temperatur:

Skydannelse (link)

Nært hverandre:

Spredt skydekke

Borti hverandre:

Stratus-skyer

ETTERMIDDAGSFENOMEN:

Tynt luftlag langs bakken som har blitt mye 

varmere enn omgivelsene. Her vil det trigges 

termikk. Jo tykkere lag med slik ustabil 

‘super-adiabatisk luft’, jo sterkere termikk. 

Uten et slikt lag super-adiabatisk luft

vil du derimot ikke finne løft (link).
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http://kiwi.atmos.colostate.edu/group/todd/Extras_files/Skew-T-Manual.pdf
http://www.abeheward.com/how-to-read-a-skew-t-graph/


SOUNDING
VINTERFORHOLD (link)

SNØ SLUDD UNDERKJØLT REGN

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/upperair/skewt_samples.html


Sounding. 

Lætt!

NÅ er det vel ikke 

noe mer du lurer 

på? 


