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• Normalene er basert på observasjoner

• Store endringer i observasjonsnettet i løpet av de siste 20-25 årene

• Klima i endring
 

• ..og hva er egentlig normalt?

• Bilde

 

Nye klimanormaler - et utfordrende arbeid
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Normaler skal kun representere 
variasjoner i  været!
Værobservasjoner kan over tid påvirkes av andre ytre forhold enn bare været:

Observasjonsnettet til MET har gjennomgått betydelige endringer i løpet av de siste 30 årene:
• Automatisering
• Ny sensorteknologi
• Har ofte medført til flytting av stasjonene

⇒ Alt dette er forhold som kan påvirke observasjonene slik at de kan inneholde trender som 
ikke bare er forårsaket været, og som dermed gjør at serien ikke er homogen

 

Endringer på stasjonen
• Endring i utstyr
• Skifte av observatør

Endringer i miljøet rundt værstasjonene
• Bygningsmasse
• Arealbruk og vegetasjon



Homogenisering
Vi har lagt ned en stor jobb i å justere for slike effekter i observasjonsseriene våre slik at de mest 
mulig viser riktig variasjon i været: 

• Skjøting av serier etter flytting
• Korreksjon av homogenitetsbrudd forårsaket av dokumenterte hendelser på målestedet eller i 

måleserien



Før homogenisering Etter homogenisering

Effekten av homogenisering



Homogenisering & komplettmentering
Vi har lagt ned en stor jobb i å justere for slike effekter i observasjonsseriene våre slik at de mest mulig viser 
riktig variasjon i været: 

• Skjøting av serier etter flytting
• Korreksjon av homogenitetsbrudd forårsaket av dokumenterte hendelser på målestedet eller i 

måleserien

WMO (Verdens meteorologiorganisasjon) har strenge krav til beregning av normaler, bl.a. et krav til minst 
80% datadekning i perioden.

• Interpolasjon (beregning) av manglende måleverdier

Så langt….
• 108 temperaturserier
• 324 nedbørserier 

Alle justeringer og korreksjoner dokumenteres, og skal kunne reproduseres og etterprøves!



Hva nå?
● Første foreløpige stasjonsnormaler for nedbør og 

middeltemperatur basert på det homogeniserte 
datagrunnlaget publiseres nå.

● Homogenisert datagrunnlag for perioden 
1961-1990 publiseres i løpet av kort tid. 

○ På sikt utvide de homogeniserte dataene til å 
dekke hele perioden 1901-d.d.

● Normaler for ytterligere lokaliteter og 
klimavariabler vil bli publisert på våre nettbaserte 
tjenester fortløpende utover året.



Takk for oppmerksomheten


