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Yfirlit

• Spárnar vikuna áður
• Spárnar yfir helgina
• Veðrið sjálft
• Lærdómurinn



Spárnar vikuna 3. til 7. september

• Fyrstu merki um norðanáhlaup birtust í medium range veðurspá ECMWF mánudaginn 3. 
september

• Fyrst í stað leit út fyrir að veðrið yrði verst um landið NV-vert

• Þróunin frekar stöðug þó lægðin færði sig austur á bóginn



Sunnudagur 9. september kl. 12 UTC

Keyrslur ECMWF frá 00UTC frá mánudegi 3. september til sunnudagsins 9. september

















Mánudagur 10. september kl. 12 UTC

Keyrslur ECMWF frá 00UTC frá mánudegi 3. september til sunnudagsins 9. september

















Textaspárnar, fjöldægra

Þriðjudagur 4.september 
 Mánudagur: Lítur út fyrir ,,hvassa norðanátt, rigningu eða slyddu norðan- og 
austantil, en annars úrkomulítið og kalt í veðri“

Miðvikudagskvöld, 5. september
Mánudagur og þriðjudagur: „Norðvestan 10-18 m/s, hvassast og rigning eða 
snjókoma NA-lands... kalt í veðri

Laugardagur 8. september: 
Mánudagur: Norðan 15-23. Rigning á láglendi, annars slydda eða snjókoma 
og þurrt að mestu syðst á landinu. Hiti 1-10 stig, mildast syðst“.









Landspáin og viðvaranir

• Spáin kl. 6:30 á laugardagsmorgun: Norðaustan 3-10, en hvassari á 
annesjum í fyrramálið. Rigning, en snjókoma eða slydda til fjalla í dag. 
Vaxandi norðaustanátt og rigning síðdegis á morgun. Hiti 2 til 7 stig að 
deginum“ 

• Spáin kl. 11 á laugardag hljómaði líkt, en þar var búist við norðan 13-18 
síðdegis á sunnudag og 15-23 á sunnudagskvöld.

• Spáin fyrir Norðurland eystra á sunnudag: „Vaxandi norðaustanátt og 
rigning á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Norðaustan 13-18 
síðdegis, en norðan 15-23 í kvöld. Bætir heldur í úrkomu um tíma í 
fyrramálið. Hiti 2 til 7 stig.“



Viðvaranir og athugasemdir 

• Stormviðvörun gefin út með landss a kl. 11 á ṕ
laugardagsmorgun

• Í athugasemdum veðurfræðings er varað við 
vonskuveðri og slyddu eða snjókomu til fjalla, fyrst NV-til 
og svo um allt land á sunnudagskvöld

• Á sunnudag var athugasemdinni breytt í : 
„Búast má við norðaustan hvassviðri og síðan stormi, fyrst 
NV-til í dag en um allt land seint í kvöld og á morgun. Þá 
má gera ráð fyrir mjög hvössum vindhviðum við fjöll, 
einkum á S-helmingi landsins.“


