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NAO-index anger tryckskillnaden mellan
Azorerna och Island. Indexet ger en god in-
dikation på hur vintervädret i Skandinavien ter
sig, även om det naturligtvis inte kan förklara
detaljerna i till exempel temperatursväng-
ningar eller ännu mindre enskilda stormar eller
snöoväder. NAO-index bör dock användas med
viss försiktighet för att förklara till exempel
biologiska fenomen, där det knappast är de
stora dragen i lufttrycksfördelningen som
egentligen utövar ett inflytande.

Klimatet i våra trakter uppvisar en stor variabilitet. Det
kan till exempel skilja på flera grader från en vinter till
nästa. Exempelvis hade Umeå en medeltemperatur under
vintern 1986/87 på –12.3°C, vilket kan jämföras med
beskedliga –2.5°C vintern 1991/92. Detta beror bland
annat på att vädret i Skandinavien ganska ofta tenderar
att bli likartat en längre tid, speciellt under högvintern
januari–februari, med antingen högtryck och kyla eller
ideliga lågtryck och mild Atlantluft som förs in med väst-
vindar.

INDEX ANGER VÄSTVINDARNAS STYRKA

Dessa två olika vädertyper kan i viss mån förklaras av
något som kallas NAO-index (NAO=North Atlantic
Oscillation). Detta är helt enkelt skillnaden i lufttryck
mellan Azorerna och Island. Ibland används Portugal el-
ler Gibraltar i stället för Azorerna. NAO-index brukar
beräknas på månadsmedelvärden av lufttryck. Denna
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lufttrycksskillnad motsvarar styrk-
an i medeltal under månaden av
västvindarna längs sträckan mellan
dessa platser. Är lufttrycksskillnaden
stor är högtrycket nära Azorerna
mäktigt och lågtrycket nära Island
ovanligt djupt. Då är västvinden
mycket kraftig, och då är också Skan-
dinavien i de allra flesta fall utsatt för
milda västvindar med flera passe-
rande nederbördsområden. Är skill-
naden liten eller negativ så får ost-
vindar från Ryssland ett större infly-
tande över Skandinavien, och är det
vinter blir det då kallt och på de flesta
håll torrt.

NYTT BEGREPP

NAO som begrepp är tämligen nytt,
troligen omkring 20 år. Tidigare ta-
lade man i stället om hög- och låg-
indexströmning. Det motsvarar (när
det gäller norra Atlanten och Nord-
västeuropa) högt respektive lågt
värde på NAO-index. Det är därför
snarare frågan om en lansering av en
ny terminologi. Dessutom är det en
kvantifiering i form av en enkel skill-
nad i lufttryck. Detta har möjliggjort
att man kan gå långt tillbaka i tiden
eftersom användbara mätningar av
lufttryck gjorts länge på Island res-
pektive Azorerna/Iberiska halvön.

På senare år har NAO-index an-
vänts flitigt för att förklara olika för-
lopp inom biologi och naturgeografi.
Detta är frestande genom att man då
knyter an till den atmosfäriska ström-
ningen. Som vi strax ska se är dock
kopplingen mellan NAO-index och
temperaturer i Skandinavien inte så
stark som man kanske väntar sig, och
det är därför lite farligt att förlita sig
på NAO-index som ett uttömmande
väderindex.

KOPPLINGEN STARK

UNDER VINTERN

Ett index som detta är ett förenklat
sätt att sammanfatta den atmosfä-
riska strömningen i ett område. Det
har visat sig att kopplingen mellan
NAO-index och vädret i Nordeuropa
är stark under vintern. Under som-
maren är kopplingen däremot nästan

försumbar. Då kommer vädersyste-
men oftare från söder, och styrs av
mer småskaliga lågtryck och skur-
områden. För Sveriges del kan mer
lokala tryckindex förklara vädret
något bättre än NAO-indexet. Dessa
lokala index beräknas med hjälp av

Något överraskande är korrelationen
mellan NAO-index och temperatur på
Holmögadd (1865–2001) positiv för
hela året.

Surprisingly, there is a positive
correlation between NAO-index and
temperature at Holmögadd (1865–
2001) all year around.

stationer närmare Skandinavien. Ex-
empelvis ger en tryckskillnad mellan
norra och södra Sverige ett mer lo-
kalt mått på västvinden, medan en
tryckskillnad mellan Norge och Fin-
land (längs en viss latitud) ger ett mått
på sydvinden.

Kopplingen mellan NAO-index och temperaturer i Skandinavien är inte så stark som man
kanske väntar sig, och det är därför lite farligt att förlita sig på NAO-index som ett uttömmande
väderindex.

NAO-index and temperature in Scandinavia are not as closely linked as might be expected.
Therefore, NAO-index should be used with caution as a comprehensive weather index.

Tema Styr NAO-index vårt klimat?
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I denna artikel har NAO-index beräknats med hjälp av tryckskillnaden mellan

Azorerna (Ponta Delgada) och Island (Stykkisholmur). Data har i huvudsak

erhållits från Trausti Jonsson på Islands vädertjänst.

Ett NAO-index ges för närvarande löpande på Internet:

tao.atmos.washington.edu/data_set/nao/

I den figur som finns på denna Internetadress har man valt att ange index för

perioden december–mars, alltså en något förlängd period jämfört med vår

kalendervinter december–februari.

Vad som ändå gör det naturligt att
använda NAO-index för Nordeu-
ropa, är att det mest aktiva vädret
och de starkaste lågtrycken under
vintern formas just i farvattnen sö-
der om Grönland och Island. Dessa
lågtryck får ofta ett starkt inflytande
också över Skandinavien i ett något
senare skede. Under perioder när låg-
trycken inte är lika aktiva tränger gär-
na kall luft från Ryssland västerut
mot norra och centrala Europa. Kall-
luften kan också komma norrifrån
från Ishavet, eller bildas på plats i
samband med uppklarningar och
svag vind.

POSITIV KORRELATION VID

HOLMÖGADD

För att se hur NAO-indexet påver-
kar temperaturklimatet runt Bott-
niska viken har korrelationen mellan
NAO-index och temperatur beräk-
nats för Holmögadd. Något överras-
kande så är korrelationskoefficienten
positiv hela året. Det innebär att
norra Sverige gynnas i temperatur-
avseende även sommartid av högre
värden på NAO-indexet, trots att
man förväntar sig att värmen ska
komma mer från söder och öster än
från väster. Aktiva sommarlågtryck
vid Brittiska öarna (högt NAO-index,
lågtryck) kan emellertid ofta före-
komma samtidigt som högtryck till
exempel över norra Finland ger syd-
ostliga vindar och varmt i Sverige.
Det finns vidare en tendens att kopp-
lingen är starkast strax före och efter

högvintern (oktober–november, mars),
med ett litet sekundärt minimum i
december och januari.

Beräknat för vintern som helhet
blir korrelationen mellan temperatur
och NAO-index 0.56, alltså något
högre än för de enskilda vintermå-
naderna. Det finns en starkare kor-
relation för riktigt höga värden (ex-
empelvis 1925, 1989, 1990) än de
riktigt låga. NAO-indexet hade till
exempel sitt lägsta värde 1881, med-
an 1871, som var den allra kallaste
vintern i Holmögadd-serien, inte
hade speciellt lågt NAO-värde. De
uppmätta temperaturerna är genom-
gående lägre under 1800-talets senare
del än man kan förvänta sig utifrån
NAO-index. En viktig faktor för vin-
tertemperaturerna är molnigheten,
vilken inte är speciellt korrelerad till
NAO-indexet.

HÖGA NAO-INDEX

UNDER SENARE TID

NAO-index har legat högt under
de senaste 15 åren, liksom det gjorde
t.ex. på 1920-talet. Den långa svack-
an däremellan nådde botten på 1960-
talet, ett årtionde med många säkra
snövintrar också i södra Sverige. Man
kan undra om tendensen till höga
NAO-index ska hålla i sig och om
det finns en koppling till den av män-
niskan förstärkta växthuseffekten.
Vissa klimatsimuleringar visar på en
tendens till högre NAO-index om
50–100 år (med fördubblad koli-
oxidhalt jämfört med idag, medan

andra i stort sett uppvisar samma
medellufttrycksfördelning som idag.

Varför är det då så stora skillna-
der mellan NAO från en månad till
en annan eller från en vinter till
nästa? Har det sin grund i ändringar
i solsken, vulkanutbrott, havsström-
mar, El Nino eller något liknande?
Nej, allt tyder på att det inte finns
någon sådan underliggande förkla-
ring, utan NAO-variationer är ett
resultat av atmosfärens egen innebo-
ende variabilitet. Västvindbältet på
norra halvklotet påverkas bland an-
nat av att landytan är större och havs-
ytan mindre jämfört med södra halv-
klotet. Detta bidrar till större varia-
bilitet än på södra halvklotet där man
har ett mycket jämnare klimat på
motsvarande breddgrader.

INGEN GOD GRUND FÖR

LÅNGTIDSPROGNOSER

Det finns ett ”minne” hos vädret som
bland annat beror på att vädersyste-
men har en viss storlek och rör sig med
en begränsad hastighet. När det gäl-
ler NAO-indexet så har man noterat
att det finns en tendens att värdena
mellan månader intill varandra i viss
mån är korrelerade, framför allt un-
der vintern. Det skulle också innebära
att man skulle kunna utnyttja detta
för prognosändamål. Har exempelvis
januari haft högt NAO-index (milt i
Sverige) så kan man med viss säker-
het säga att också februari och mars
ska få högt NAO-index och vice versa.

Gör man korrelationsberäkningar
av NAO-indexet mellan dessa måna-
der blir emellertid resultatet ganska
nedslående, med en korrelation på
endast 0.17 mellan januari och fe-
bruari och 0.26 mellan februari och
mars. Dessa låga värden visar att för-
utsättningarna är dåliga för att kon-
struera ett system för långtidsprog-
noser baserat på NAO-indexet. Några
vintrar med ovanligt enhetlig väder
(till exempel de kalla 1984/85 och
1986/87 respektive varma 1988/89
och 1989/90) bidrog troligen till att
man under en tid fick en alltför ljus
bild av möjligheten att utfärda långt-
idsprognoser baserade på NAO.

BERÄKNING AV NAO-INDEX

Tema Styr NAO-index vårt klimat?


