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Bergensavisen

Vil lage
super-varsel
Norske klimaforskere og
meteorologer vil utvikle
et eget norsk sesongvarsel som kan gi varsel på
opptil hundre dager
frem i tid.
– Å kunne varsle været mange uker og flere måneder
frem i tid, har en enorm verdi for mange brukere, sier
klimaforsker Erik Kolstad
ved UNI Research og Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen til VG. Kolstad har fått en rekke norske
institusjoner og selskaper
med som interesserte brukere.

Tildelt 16 mill

ROMANTISK: Sigrid Gilje og Ajit Singh Gill giftet
seg i Mariakirken og dro på brudeferd på Byfjorden
med D/S «Stord» etterpå
Foto: EIRIK HAGESÆtER

En brudeferd utenom
det vanlige

Lørdag samlet et helt
brudefølge seg på
Dræggekaien for å gå
om bord på veteranbåten D/S «Stord 1». – Det
er ikke ofte vi har et
brudefølge om bord.
Dette er vel andre gangen. Vi håper på flere
slike turer fremover,

sa kaptein Rolf Ingebrigtsen til BA. Brudeparet ble møtt med
applaus og jubel fra
følget og andre forbipasserende. – Vi hadde egentlig leid MS
«Granvin». Men den
ble ikke klar til denne
dagen. Da ble det

«Stord». Det er flott
med et slikt veteranskip, sier bruden Sigrid Gilje. Det var
over 80 gjester som
skulle være med på
overfarten.

Se flere bilder

på ba.no

Prosjektet har fått navnet
Seasonal Forecasting Engine
– sesongvarselsmaskin – og
er tildelt 16 millioner fra
Norges forskningsråd. Dette
er et program som skal kunne samle data av alle typer,
fra satellitter, modeller, og
observasjoner. En avansert
data-algoritme skal kombinere alt dette til å gi et varsel
10–100 dager frem i tid.
Det er for eksempel stor
verdi i å kunne varsle for
kraftbransjen hvor stort snøfall det vil komme i et område i løpet av noen vintermåneder, påpeker Kolstad.
– Vi er nå i en testfase, og i
løpet av desember vil det bli
avklart om vi går inn i fase to,
som innebærer at vi tilføres
16 millioner kroner og fortsetter i fire år med utvikling
og samarbeid med brukerne,
sier Kolstad.
Ordinære værvarsler går
stort sett fem til ti dager frem
i tid. Ut over dette blir oftest
usikkerheten
for
stor.
(©NTB)

