
Utskifting av 
bakgrunnsbilde:

- Høyreklikk på 
lysbildet og velg 
«Formater 
bakgrunn»

- Under «Fyll», velg 
«Bilde eller tekstur» 
og deretter «Fil…»

- Velg ønsket 
bakgrunnsbilde og 
klikk «Åpne»

- Avslutt med å velge 
«Lukk»

Meteorologisk institutts rolle i å løse de store 
samfunnsutfordringene

Presentasjon på Jubileumssymposium, Norsk Geofysisk 
Forening, Geilo, 22.9.2017
Roar Skålin



Hva er de store samfunnsutfordringene?
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Vær- og klimainformasjon er ofte en betingelse for kunnskapsbasert 
tilnærming til å nå bærekraftsmålene, men vær og klima er normalt ikke 
hovedfokuset 

Mål påvirket av vær og klima



MET: Verdikjede og arbeidsform
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   Massemedia

Observasjoner og
preprosessering

Dataanalyse

Modellberegning

Postprosessering

Verifikasjon og
diagnostikk

Beredskap

Allmenn

Spesial

Maskin-til-maskin Menneske-til-menneske

Forskning – utvikling – innovasjon med kort vei til operasjonalisering 

Samarbeid internt – nasjonalt - internasjonalt

Infrastruktur og policyer

Læring gjennom tilbakekopling



Noen etater som benytter våre 
data, produkter og tjenester
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Meteorologisk institutt5

Varsling for allmennheten



Ekstremværvarsling

Foto: Henny Stokseth Berge

Vår viktigste samfunnsoppgave
Ved et ekstremværvarsel gir MET uværet navn
Setter i gang beredskaps-Norge



Ny ekstremvær-
plan

· Revidere terskelverdiene på 
bakgrunn av erfarte 
konsekvenser av tidligere 
ekstremvær (og OBS-varsler).

- Vind
- Nedbør (korrtidsnedbør – samarbeid med NVE 

og fokus på overvann)
- Stormflo og bølger
- Tornado/Microburst

· Forenkle overvåkingen av prognostiske og 
observerte verdier.
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Beredskapstjenester

• Skipsdrift/oljedrift
• Søk og redning
• Askespredning
• Radioaktivt utslipp
• Varsling av polare lavtrykk

Foto: Johan Wildhagen



Beredskap 24/7

MET kan gi en prognose for 
spredning av vulkanaske og 
radioaktivitet i luft og drivende 
objekter og olje på 
havoverflaten i luft og hav i 
løpet av 30 minutter etter at 
instituttet har fått kjennskap til 
en situasjon
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shipspotting.com



Foto: Eystein Roll Aarseth

Snøskredvarsling UV-varsel

Luftkvalitet/pollen Skogbrannfare

Foto: Asbjørn Floden

Samarbeid for å sikre liv, helse og verdier



Luftkvalitet i Europa
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Kilde:
IIASA

Tap av forventet levetid pga. PM2.5



Vann på avveie: Utfordringer på kort og lang sikt
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Kvam 23.6.2015 (nrk.no) Utvik 24.7.2017 (nrk.no) 

Notodden 24.7.2011 (Telen) Oslo 6.8.2016 (nrk.no)



Et våtere klima
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Endring i nedbør på dager med mye regn
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For klimascenariet “Business as 
usual” vil 200-års verdien for 
nedbør i løpet av en tre-timers 
periode øke med 38 %



· Først i Europa på frie vær- og klimadata til 
befolkningen

· Yr er verdens 5. største værnettsted 
· Bidrar i Bangladesh, Myanmar, Vietnam og 

Mosambik med å bygge kompetanse for vær- og 
klimainformasjon

Vår rolle internasjonalt



Takk for oppmerksomheten!
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Lokalt versus langtransportert bidrag
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Bedre luftkvalitet kan ikke løses av lokale tiltak alene



Hav og is
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Daglig isvarsling

Foto; Havforskningsinstituttet

Oseanografiske modeller for kysten 
og fjordene



Energi og infrastruktur
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Foto: Oddvin Lund

Hvor er det gode forhold for 
vindmøller?

Hvordan bygge bruer over (under!) 
norsk fjorder?

Illustrasjon: Statens vegvesen


