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Straumhvörf

Ætla að fara fljótt yfir sögu spákeyrslunnar og 
hvað tekur við á næsta ári

► Ofurtölva ECMWF í Reading (Cray) stöðvuð 1. nóvember og ný 
ofurtölva í Bologna á Ítalíu (Atos) tók við

► Því miður var ekki hægt að færa gömlu spáveðurkeyrsluna okkar

► Harmonie-keyrslan hefur verið sú spá sem veðurfræðingar á vakt 
og fleiri hafa treyst mest á síðustu 10 árin



Svæðisspár
Samstarf um þróun svæðisspálíkana (LAM)



HARMONIE-AROME
Svæðislíkan þróað í samstarfi þjóða í HIRLAM / ACCORD



Byrjunarörðuleikar 2011-12
Fyrsta árið (2011-12) var án gagnaaðlögunar (cold-start)
Frá 13. okt. 2012 var keyrt með gagnaaðlögun og öllum 
veðurstöðvum -> upphaf ‚harmonie’ og því 10 ára afmæli fyrir 
skömmu



Höfðatorgsveðrið 2. nóv. 2012
Vindaspáin ekki góð -> veðurfræðingar nota enn HIRLAM



Vindaspá bætt veturinn 2012-13
Veðurfræðingar fara að gefa harmonie gaum



Uppsetningin frá hausti 2015
Frá 23. sept. 2015:
► Ný landgerð
► Stærra svæði
► Cy38h1.2

IMO HARMONIE-AROME model
Version: 38h1.2 running on ECMWF cca/ccb
Domain: 500x480x65. Top at 10 hPa
Horizontal res.: 2.5 km. Coupled hourly with EC-HRES
Dynamics: Non-hydrostatic. Physics: Arome
Surface DA: Canari + OI_Main. Around 230 SYNOP obs.
Upper-Air DA: None – Blending mode. Run: 66h/4 times a 
day
SURFEX model for surface and soil processes 



Vindaspár góðar frá hausti 2013



Nokkur söguleg kort
Stormurinn 14. mars 2015 með mikilli úrkomu
Flóð í Mosfellsbæ og víðar



Flóð á suðausturlandi sept. 2017
Leifar af fellibylnum Jose 



Fyrsta rauða viðvörunin
Aðventuveðrið 2019



Hektómetrar
Þróun á nýrri spákeyrslu í mjög þéttu reiknineti

750 m reikninet
► Keyrslan í 2.5 km reiknineti 

ofmat oft vind við fjöll
► Ný keyrsla í þéttara 

reiknineti sett í gang 
veturinn 2018

► Sannprófanir hafa sýnt 
fram á gæði líkansins – 
sérstaklega f. vind og hita

► Stefnum að því að koma 
keyrslunni í rekstur á 
næsta ári



Ný ofurtölva í smíðum í kjallaranum
Ken mætir á bleikum kadilakk!



Reiknisvæðin frá næsta vori
United Weather Centres – West (UWC-W)

IG: Iceland-Greenland svæðið í     
2,0 km reiknineti
IS750m: Okkar eigin spákeyrsla í 750 
m reiknineti.
DINI: 18-24 safnspár (Ensemble) í 
2,0 km reiknineti 

Við erum í samstarfi við Dani, Íra, 
Hollendinga um veðurspákeyrslur 
og ný ofurtölva er komin í gang í 
kjallara Veðurstofunnar.
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