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En brå stratosfærisk 
oppvarming gir trolig 
en to uker lang kulde
periode på Vestlandet. 
Det blir også tørt.
MARIANNE NILSEN 
marianne.nilsen@bt.no

På Nygårdshøyden sitter kli-
maforsker Erik Kolstad i Uni 
Research og følger med på vær-
varslingsmodeller. Der leder han 
det nyoppstartede prosjektet 
«Seasonal Forecasting Engine», 
som skal gi bedre sesongvarsler 
for Norge.

– Målet er å gi bedre sesong-
varsler enn det vi har kunnet 
gjøre tidligere, nemlig å kunne 
varsle værtyper noen uker og 
måneder frem i tid. Og nå tyder 
flere varsler på at det blir kaldt og 
tørt vær fra Vestlandet og nord-
over fra neste helg og i to uker 
fremover, sier Kolstad, som også 
er knyttet til Bjerknessenteret.

Sjelden kuldeperiode
Klimaforskeren forteller at det 
er varslet en såkalt Stratospheric 
Sudden Warming (SSW), eller en 
brå stratosfærisk oppvarming, 
som han kaller det på norsk. 
Han sier at temperaturen noen 
titalls kilometer over oss er vars-
let å øke med rundt 40 grader i 
løpet av kommende helg.

– Slike hendelser etterfølges 
ofte av kaldere enn normalt vær 
her nede ved bakken. Og vi ser at 
en slik hendelse er på gang her 
på Vestlandet, sier han.

Kolstad og Tarjei Breiteig 
fra Agder Energi har undersøkt 
værdata fra alle vintrene helt 
tilbake til 1958, og fant ut at 
kuldeperioder inntreffer minst 

25 prosent oftere de første tre 
månedene etter at et høytrykk i 
stratosfæren oppstår.

Ifølge Kolstad skjer dette om-
trent annethvert år, men vi mer-
ker det ikke alltid her i Norge. 
Og de kalde periodene vi har om 
vinteren, er ikke så langvarige 
som den som er ventet nå.

– Denne kuldeperioden er 
sjelden. Det bli spennende å 
følge med fremover.

Lignende periode i 2010
Han sier at det fra og med neste 
helg er varslet veldig kaldt vær 
 i hele i Nord-Europa, Finland og 
 i Russland. Og det kalde været 
skal altså vare i noen uker frem-
over. 

– Vanligvis er været vårt styrt 
av lavtrykk som kommer inn fra 
sørvest, og det er vanskelig å vite 
hvor det treffer. Men av og til får 
vi lengre perioder med finere 
vær. Da får vi det vi kaller for et 
blokkerende høytrykk over oss. 
Dette blir liggende slik at lav-

trykkene preller av, sier han og 
fortsetter: 

– Værmodellene våre tyder på 
at vi får et slikt blokkerende høy-
trykk over oss. Om sommeren 
blir det varmt, men om vinteren 
blir det kaldt, tørt og fint.

Ligger ikke til mai
Bergen hadde en lignende pe-
riode i 2010. Da sa klimaforsker 
Jostein Mamen ved Meteorolo-
gisk institutt til Bergens Tidende 
at dette trolig var tidenes tør-
reste vinter på Vestlandet. Vin-
teren 2009/2010 ble også tidenes 
snøvinter i Bergen, da snøen ble 
liggende i over 90 dager.

– Det var veldig spesielt, og 
folk sto på ski ned Ulriken. Det 
var også mye snakk om luftkva-
liteten i byen, sier Kolstad.

– Men kuldeperioden vi får 
nå, kommer for sent til at vi kan 
slå den rekorden. Da måtte vi 
ha begynt tidligere. Snøen blir 
garantert ikke liggende til be-
gynnelsen av mai.

Helt stratosfærisk!
VÆRET: Denne figuren viser det sjeldne varselet ved midnatt kommende onsdag.  FOTO: THEWEATHEROUTLOOK

KULDE: Her er et varsel for omtrent midnatt tirsdag 20. februar. Hele 
Norge er under null grader og det er kaldt langt inn i Asia.   

 FOTO: UNI RESEARCH

Spenning foran 
Giske-opptreden
Trond Giske gjør 
politisk comeback 
under stiftelsesmøtet til 
Orkland Arbeiderparti i 
dag. Men hva slags bud
skap han har, vet ingen.  

BIBIANA PIENE, NTB 
nyhet@bt.no

Orkland Ap forventer et 
enormt presseoppbud når 
Giske skal holde en innled-
ning på lørdagens møte, 
skriver NRK. 

– Glitrende innleder
Det er første gang partiets 
tidligere nestleder står på 
den politiske scenen etter at 
han ble sykmeldt før jul som 
følge av varslersakene i Ap.

Sakene førte til at Giske 
trakk seg som nestleder, mis-
tet plassen i sentralstyret og 
vervet som partiets finans-
politiske talsperson. 

Hva han kommer til å si 
i Orkdal, er det ingen som 
vet foreløpig, sier leder av 
interimsstyret i Orkland Ap, 
Trude Cathrine Tevik Gul-
brandsen.

– Men jeg gleder meg, han 
er jo en glitrende innleder, 
sier hun.

Ringen sluttet
De fire kommunene Orkdal, 
Meldal, Agdenes og Snill-
fjord skal slå seg sammen til 
én storkommune. Derfor slår 
de fire lokallagene til Ap seg 
også sammen.

– Giske var med oss i ja-

nuar fjor da vi hadde kickoff 
i Orkdal rådhus for det nye 
lokallaget. Det er naturlig at 
han kommer tilbake. Ringen 
er på en måte sluttet med 
ham som innleder. Dette tror 
jeg blir bra, sier Gulbrand-
sen.

En annen som ser fram 
til Giskes opptreden er stor-
tingsrepresentant Jorodd 
Asphjell. Han har selv bak-
grunn fra Orkdal og vil være 
til stede på møtet.

– Vi har behov for å få 
Trond tilbake som ideolog, 
som organisator og for å 
fronte partiets politikk i 
mange viktige saker, sier Asp-
hjell til Dagens Næringsliv. 

Kritisert Aps håndtering
Aps tidligere nestleder ble 
sykmeldt 22. desember i fjor. 
Onsdag var Giske friskmeldt 
og tilbake på jobb. Imidlertid 
var han ikke på plass i stor-
tingssalen, og kontoret hans 
var lukket.

Ap har fått varsler som er 
knyttet til flere personer enn 
Trond Giske. Siden midten 
av desember er det totalt 
kommet flere enn 20 varsler.

Giske har flere ganger 
kritisert Ap-ledelsen for å ha 
forhåndskonkludert i saken. 
2. februar sendte han brev til 
partiets sentralstyre der han 
blant annet skriver at parti-
ets håndtering av varslene er 
blitt gjort til en rettslignende 
prosess, med en «omvendt 
bevisbyrde» – der man er 
skyldig inntil det motsatte 
er bevist.

– Likevel ble varslene 
ferdigbehandlet før jeg var 
friskmeldt og fikk gitt tilsvar. 
Konklusjonene var dermed 
gitt, og muligheten til en 
grundig kontradiksjon har 
falt bort. Jeg må bare ta det 
til etterretning, skriver han.
beklage trakasseringen.

STORT PRESSEOPPBUD: I dag er det første gang Aps tidligere 
nestleder, Trond Giske, står på den politiske scenen etter at han 
ble sykmeldt før jul som følge av varslersakene i Ap. Orkland Ap 
forventer et enormt presseoppbud  
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Jeg gleder meg,  
han er jo en glitrende 
innleder.
Trude Cathrine Tevik  
Gulbrandsen, Orkland Ap


