Vestlandsregnet - blir det våtere enn før?
Ellen Viste, Asgeir Sorteberg og Tore Furevik

Nevn Bergen, og folk tenker på været. På regnet. Alle vet at det regner i Bergen. Men
hvorfor gjør det det? Og regner det egentlig så mye på Vestlandet, sammenlignet med
andre steder i verden? Hva skiller de dagene det regner aller mest fra den jevne høstdag, og regner det mer nå enn før?

«Værmelding» tegning av Audun Hetland.
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Bergensregnet har vært beryktet i hundrevis av år. I
verket Den Berømmelige Norske Handel-Stad Bergens
Beskrivelse fra 1737 skriver Ludvig Holberg om ”Bergens Herlighed og Fordeel for andre Danske og Norske
Stæder, item om dens Uleyligheder”:
”Hvad Regn-Vand angaaer, da haver man deraf fatt
for meget; thi saasom Staden er indsluttet af høhe Bierge, der indslutte Skyer meer end paa andre Steder,
saa at de ikke saa hastig kand dissiperes igien, saa varer Regnen der undertiden halve ja heele Maaneder.
Heraf kommer det, at man paa visse Steder kalder
Regnen Bergens Dugg, og at man haver faaet et OrdSprog, nemlig: hvis det regner ikke andetsteds, saa
regner det i Bergen.”
Fjellene hindrer skyene i å forsvinne, hevder Holberg,
og med skyer og regn i halve og hele måneder må det
nødvendigvis bli mye vann. Bergen ﬁkk i gjennomsnitt
2250 millimeter nedbør hvert år mellom 1961 og 1990.
Norges våteste observasjonsstasjon er Brekke i Sogn og
Fjordane, med 3575 millimeter i året. På Ålfotbreen i
Nordfjord regner man med at årsnedbøren er over 5000
millimeter. Det tilsvarer fem meter vann.
To ting må til for at det skal bli regn. For det første
må luften være fuktig – den må inneholde mye vanndamp. Så må luften stige, slik at den blir avkjølt. Når
vi varmer opp vann på komfyren, fordamper vannet og
blir til vanndamp. Når luft avkjøles, skjer det motsatte:
vanndampen kondenserer og danner vanndråper. Skyene vi ser på himmelen er nettopp slike små dråper, og
hvis dråpene blir store og tunge nok, faller de ned som
regn. I realiteten er det meste av vannet i skyene over
Norge frosset, men prinsippet er det samme.
Hvorfor er det da så vått i vest? Holberg er inne på
noe når han snakker om høye fjell, men det er langt fra
hele historien.

Verden er våtest i tropene
Solen er drivkraften bak været og klimaet på jorden.
Både været og havstrømmene oppstår fordi ekvator og
tropene får mer energi fra solen enn de kalde polene.
Bevegelsene i havet og atmosfæren jevner ut forskjellene ved å transportere energi fra de områdene som får
mest til dem som får minst. At landmassene blir raskere
varmet opp og avkjølt enn havet, påvirker også været,
og når luft og vann først er i bevegelse, blir de påvir-

ket av at jorden roterer. På den nordlige halvkule gjør
jordrotasjonen at luft og vann i bevegelse bøyes av mot
høyre, og på den sørlige halvkule mot venstre. I begge
tilfeller fører det til at luft som strømmer mot polene
dreier østover, mens luft som strømmer mot ekvator
dreier vestover.

Årsnedbør i verden.
I tropene stiger enorme mengder fuktig luft oppover
i atmosfæren og danner bygeskyer med kraftige regnskyll. På kartet, ﬁgur 1, kan vi se et nesten kontinuerlig
belte av regn i tropene. Beltet ligger ikke fast, men ﬂytter seg med solens gang gjennom året – nordover når det
blir vår på den nordlige halvkule, og sørover igjen om
høsten. Det er her, og i området med den indiske/sørasiatiske monsunen, det regner aller mest i verden. Hva
som kan sies å være verdens våteste sted er en deﬁnisjonssak. Byene Mawsynram og Cherrapunji i den indiske delstaten Meghalaya har begge årsnormaler på
nesten 12 000 millimeter, og det ﬁnnes også steder i Colombia som vil konkurrere om tittelen. Cherrapunji har
rekorden for tolv måneder. Fra august 1860 til juli 1861
falt det 26 470 millimeter nedbør der. Det er mer enn 26
meter vann!
Luften i tropene stiger til 10–15 kilometer over
bakken og strømmer deretter mot polene. I områdene
mellom 20 og 40 grader nord og sør synker den. Mens
luft som stiger blir avkjølt og relativt sett mer fuktig,
blir luft som synker varm og tørr. Derfor er det i disse
beltene vi ﬁnner de store ørkenene i verden: Sahara, Kalahari, Gobi, Atacama og deler av Nord-Amerika og
Australia.
Beveger vi oss videre mot polene, nord og sør
for ørkenområdene, ﬁnner vi igjen områder med ganske mye nedbør, om enn ikke like mye som i tropene.
I Norge faller det omtrent dobbelt så mye nedbør som
gjennomsnittet for jordens landområder. Men i motsetning til i tropene, der solens gang gjennom året skaper
et regnbelte som ﬂytter seg og gjør at været et sted veksler mellom regntid og tørre måneder, ﬁnner vi ikke like
stor sesongvariasjon hos oss. På våre breddegrader styres været av høytrykk og lavtrykk som ﬂytter seg. Det
gjør at været kan variere mye fra dag til dag.

Lavtrykk gjør det vått hos oss
Vestlandet er det perfekte stedet å studere lavtrykk. I
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Fig 1. Årsnedbør i verden.

1917 ble fysikeren Vilhelm Bjerknes kallet til det nyopprettede Geofysisk institutt i Bergen og satte i gang med
å gjøre nettopp det. De neste årene la han og hans assistenter – sønnen Jacob Bjerknes, Halvor Solberg og Tor
Bergeron – mye av grunnlaget for moderne værvarsling.
Denne Bergensskolen utviklet teorier om hvordan lavtrykk og fronter dannes, med begreper som brukes den
dag i dag.
Ved rundt 60 grader nord møter kald og tørr luft
fra polområdene varm og fuktig luft fra sør. Forskjellen mellom disse luftmassene er så stor at den utgjør et
markant skille – polarfronten. Det er i dette møtet lavtrykkene dannes, og varmfrontene og kaldfrontene som
ofte følger dem, er på samme måte skiller mellom kald
og varm luft. Ved varmfronten er det den varme luften
som rykker frem, mens kaldfronten bringer kald luft.
Felles for begge frontene er at luften stiger ved dem. Ved
kaldfronten stiger luften raskt, og det dannes kraftige
bygeskyer. Ved varmfronten stiger den mer gradvis og
gir mer jevnt regn.
Det er betraktelig mildere i Norge enn andre steder på samme breddegrad. Det skyldes delvis at Atlanterhavsstrømmen – forlengelsen av Golfstrømmen –

transporterer varme nordover langs norskekysten. Men
lavtrykkene bidrar også, ved å bringe varm og fuktig
luft nordover.
I vinterhalvåret ligger Norge i forlengelsen av
hovedruten for lavtrykksbaner over Atlanterhavet.
Utenfor nordøstkysten av USA har lavtrykkene gode
oppvekstsvilkår. Både kald luft fra nord høyt oppe i
atmosfæren og store temperaturkontraster mellom
kaldt land og relativt sett varmt hav bidrar til det. Derfra beveger lavtrykkene seg øst- eller nordøstover med
en gjennomsnittshastighet på 50–60 kilometer i timen.
Aller sterkest er de gjerne nær Island, for så å svekkes
gradvis når de nærmer seg Norge eller Sentral-Europa.
Også om sommeren oppstår det lavtrykk, men vinteren
er høysesong. Antall lavtrykk som går inn i de nordiske
hav er omtrent 50 prosent høyere om vinteren enn om
sommeren, og vinterlavtrykkene er også cirka 40 prosent sterkere.
Lavtrykkene transporterer både varme og vanndamp inn mot Norge. Sammen med varmetransporten
i havet gir dette oss et varmt og fuktig klima. Om lavtrykkene treffer vår del av Europa eller går lengre sør, er
helt avgjørende for været hos oss. På dager da det ligger
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lavtrykk øst for Island, ligger store deler av landet i en
sørvestlig luftstrøm. Frontene som følger med gir ofte
kraftig nedbør på Vestlandet. Det kan også regne på
Østlandet disse dagene, men langt fra like mye. Hvis
lavtrykkets senter ligger i Nordsjøen, er situasjonen en
helt annen. Da blir det sørøstlig vind og mye nedbør
på Sør- og Østlandet, mens Vestlandet blir liggende i
regnskyggen.
Været og klimaet på Vestlandet er altså i stor
grad styrt av den varme, fuktige vestavinden, samt at
nærheten til polarfronten sikrer oss en god porsjon
lavtrykk. Vi har et typisk maritimt klima, med milde
vintre og relativt kjølige somre. Grunnen til dette er
at de store havområdene vest for oss er isfrie hele året.
Både Golfstrømmen og vestavinden bidrar til det. Og
overraskende nok påvirker også fjellkjeden Rocky
Mountains, vest i Nord-Amerika, været vårt. Når
luften strømmer over disse fjellene, dannes det store
buktninger på polarfronten. Dette gjør at østkysten av
USA og Canada har mye kald vind fra nordvest, mens
vi får mer sønnavind og varmere vær enn vi ellers ville
fått.
Sammenlignet med innlandet i øst, er sesongvariasjonen på Vestlandet ganske liten. Havets store
varmekapasitet gjør at temperaturen endrer seg veldig
sakte. Dermed rekker vintrene sjelden å bli riktig kalde, mens somrene heller ikke blir riktig varme. Jo lenger bort fra havet vi beveger oss, jo mindre blir denne
effekten. Derfor har innlandet mye kaldere vintre, men
også varmere somre.

Ekstra vått der det er bratt
Vi hører ofte at det er fjellene som gjør at det regner
så mye på Vestlandet. I realiteten er det selvfølgelig
alle lavtrykkene vi må skylde på. Luften har tatt opp
fuktighet på veien over Nord-Atlanteren, og selve nedbøren kommer ofte i forbindelse med at luften stiger
langs en varm- eller kaldfront. Men fjellene forsterker
oppstigningen. Det skaper store forskjeller lokalt.
Når det blåser inn mot et fjell, kan luften enten
bøye av rundt fjellet eller stige for å komme over. Ved
lange fjellkjeder, må luften stige. Den tvinges oppover
og blir avkjølt, og det dannes skyer. Fjellene bidrar
dermed til den oppstigningen som kreves for at det
skal dannes regn og snø, og når dette skjer i det en
front passerer, blir oppstigningen spesielt kraftig.

Fig 2. Gjennomsnittlig årsnedbør på Vestlandet i 1994–2014.
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Bergen under regnbuen, foto: Ellen Viste.

Lavtrykkene og vinden kommer ofte fra vest eller sørvest og på stor skala gjør fjellkjeden i Sør-Norge
at det blir våtere på Vestlandet enn på Østlandet. Den
lokale topograﬁen bidrar tilsvarende til at noen deler
av Vestlandet får ekstra mye regn, mens andre områder
ligger mer i le (ﬁgur 2). Effekten av den fuktige luften
fra havet er ofte størst på den første store fjellrekken
innenfor kysten. Når luften stiger og danner skyer, regner mye av vannet ut der. Da blir det mindre igjen til
områdene lengre inne, og dermed vil nye fjell spille mindre rolle når avstanden til havet øker.

Oppskrift på styrtregn
En typisk regndag i Bergen har bare 10–11 millimeter
nedbør. Hva var det da som førte til rekordmengden
156,6 millimeter i døgnet 13.–14. september 2005? Eller
til norgesrekorden i døgnnedbør, med 229,6 millimeter
i Indre Matre i Kvinnherad i november 1940?
Selv om disse tilfellene skiller seg ut som de aller
våteste, var ikke værsituasjonen som skapte dem helt
eksepsjonell. En gjennomgang av de 50 våteste vestlandsdøgnene siden 1900 viser at det er klare fellestrekk
mellom dem. Lavtrykk og regn nevnes gjerne i samme

setning, og med unntak av kortvarige sommerbyger, er
lavtrykk i Norskehavet en forutsetning for virkelig kraftig regnvær på Vestlandet. I tillegg har det gjerne ligget
ﬂere lavtrykk på lur over Nord-Atlanteren.
At høytrykk har noe med saken å gjøre, er kanskje
mer overraskende. I de våteste vestlandsdøgnene har
høytrykk over De britiske øyer og Atlanterhavet gjort
situasjonen verre. Når det ligger et høytrykk i nærheten
av uværslavtrykket, blir trykkforskjellen enda større.
Og det er trykkforskjeller som skaper vind. Normalt
ligger et høytrykk lengre sør, ved Azorene. På de dagene
med mest nedbør på Vestlandet har høytrykket ligget
lengre nord. Dermed har vinden inn mot fjellene i SørNorge blitt ekstra sterk.
Jo sterkere vinden er, og jo mer vestlig, jo mer
tvinges luften oppover når den møter fjellet, og jo mer
skyer og regn blir dannet. Sterk vind betyr også at mye
vanndamp blir tilgjengelig, og kombinasjonen av lavtrykkene og høytrykket gjør at fuktig luft transporteres langveis oppover mot Norge. Da stormen Kristin
traff Vestlandet natt til 14. september 2005, regnet det
tropisk vann over oss. Strømmen av vanndamp strakte
seg over 5000 kilometer, og selv om det meste av vannet
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som falt over Vestlandet hadde fordampet fra Atlanterhavet mellom 30 og 50 grader nord, kom noe så langt
sørfra som 20 grader nord.

Noen år er ekstra våte
Noen år er våtere enn andre. Høsten og vinteren er den
våteste tiden, og variasjonene fra år til år er i stor grad
knyttet til antall lavtrykk som treffer oss da. Ofte brukes forskjellen i lufttrykk mellom Azorene og Island
som et enkelt mål for hvor sterk lavtrykksaktiviteten
er. I gjennomsnitt er det høytrykk over Azorene og lavtrykk over Island, rett og slett fordi det er ved Island lavtrykkene som beveger seg østover over Nord-Atlanteren
er på sitt sterkeste.
Over litt tid, en måned eller sesong, viser det seg at
Islandslavtrykket og Azorhøytrykket svinger i takt. En
vinter med unormalt høyt trykk over Azorene har ofte
også unormalt lavt trykk ved Island. Det normale bildet – med høyt trykk i sør og lavt trykk i nord – svinger
mellom situasjoner der begge deler er forsterket eller
svekket. Dette er kjent som Den nordatlantiske svingning, eller NAO (North Atlantic Oscillation).
Mange forskere har forsøkt å forstå hvorfor og
hvordan NAO varierer. Sammenhengen mellom NAO
og været bakover i historien gir håp for fremtiden. Hvis
man klarer å forutsi styrken av NAO, vil man kunne si
noe om vinterværet i store deler av Nord-Atlanteren,
Nord-Amerika og Europa langt frem i tid. Det ﬁnnes
mange kandidater. NAO påvirkes av endringer i havtemperatur, sjøis og snødekke, og til og med av sirkulasjonen høyt oppe i atmosfæren. Men ingen av disse
sammenhengene er sterke nok til å kunne lede til gode
værvarsler mer enn et par uker fremover.
Over lengre tidsperioder, fra tiår til tiår, ser det ut
til at det er andre ting enn NAO som styrer klimaet på
Vestlandet. Da svinger temperaturen i Norge i takt med
hele Nord-Atlanteren, fra tropiske havområder i sør til
Polhavet i nord. Den mest sannsynlige forklaringen er at
dette henger sammen med havstrømmenes styrke, og da
særlig Golfstrømmen. Jacob Bjerknes var på begynnelsen av 1960-tallet en av de første som studerte hvordan
slike lange svingninger i havet og atmosfæren henger
sammen. Slike studier la på mange måter grunnlaget
for moderne klimaforskning.

Har blitt varmere og våtere
Det har blitt både varmere og våtere i Norge siden 1900.
Episoder med ekstremt store nedbørmengder er også
blitt vanligere, og Vestlandet er den landsdelen der utslaget har vært størst.
På landsbasis har antall hendelser med ekstreme
nedbørmengder økt 25–35 prosent over 100 år, avhengig av hva vi deﬁnerer som ekstremt. De siste 30 årene
har det vært en opphopning av år med mange ekstreme
hendelser i hele landet, men altså mest på Vestlandet.
Mer regn har også ført til ﬂere ﬂommer i uregulerte elver.
Vi må være forberedt på at økningen vil fortsette i
fremtiden. Rapporten Klima i Norge 2100 ble lagt frem
i september 2015. Hvor store endringene blir, avhenger
blant annet av hvor mye CO2 vi slipper ut. Med de høyeste utslippene beregningene er gjort for, kan årsnedbøren i Norge bli 18 prosent høyere i 2100 enn i dag. Antall
dager med kraftig nedbør ventes å fordobles. Det kan
bli ﬂere våte dager, og de våteste dagene enda våtere.

Kilder
Hanssen-Bauer, Inger; Førland, E.J.,; Haddeland, I.; Hisdal, H.; Mayer, S.; Nesje, A.; Nilsen J.E.Ø.; Sandven,
S.; Sandø A.B.; Sorteberg, A. og Ådlandsvik, B (red.,
2015): Klima i Norge 2100. Oppdragsrapport for Miljødirektoratet, M-406.
Holberg, Ludvig (1737): Den Berømmelig Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse. Hans Kongl. Majestæts
og Universit. Bogtrykkerie, København. Tilgjengelig
på https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3088.
Sorteberg, Asgeir (2014): Nedbør i Norge siden 1900.
Naturen nr. 6.
Stohl, Andreas; Forster, C.; Sodemann, H. (2008): Remote sources of water vapor forming precipitation on
the Norwegian west coast at 60°N–a tale of hurricanes and an atmospheric river. Journal of Geophysical
Research, 113, D5.
C. L. Godske: Hvordan blir været? J. W. Cappelens forlag, Oslo, 1956.
Sigbjørn Grønås, Dag Kvamme og Roar Teigen (2005):
Og regnet strømmet ned på jorden. Cicerone, nr, 1.

27

