Landsnet – stormur og skýjaísing á Vestfjörðum í nótt og
fram á miðvikudag.
15.03. 2020 kl. 13:00
Almennt yfirlit:
Djúp lægð nálgast landi í dag með vaxandi suðaustanátt, en
austanátt og stórhríð á Vestfjörðum. Norðvestantil á landinu snýr
vindur sér hægt meira til norðurs, norðaustanstórhríð á Vestfjörðum
á þriðjudag.
1. Gengur í austan 20-25 m/s með snjókomu á Vestfjörðum í
nótt með skýjaísingu, norðaustlægari á þriðjudag og styttir
upp og dregur úr skýjaísingu á aðfaranótt miðvikudags.
2. Sunnan 10-15 m/s og slydduísing á Prestbakkalínu í kvöld,
en suðaustan 15-20 m/s og rigning skömmu eftir miðnætti.
Nánar um veðrið:
958 mb lægð kemur upp að vestanverðu landinu í nótt með austan
20-25 m/s á Vestfjörðum og talsverði snjókomu. Lægðin fer hægt
yfir landið til austurs og snýr vindur sér meira til norðurs þegar að
hún gengur yfir. Snjókoma og skafrenningur frá því seint í nótt á
Vestfjörðum og fram á aðfaranótt miðvikdags og má búast við
ófærð og snjóflóðahættu. Hiti í hámarki um hádegi á morgun, um 1
stig við sjávarmál og má búast við slydduísingu upp í 100 metra
hæð, en fer svo aftur kólnandi, farið niður fyrir frostmark við
sjávarmál um kvöldið. Annað kvöld er svo einnig útlit fyrir að vindur
verður mun hægari um tíma sunnan Skutulsfjarðar, en áfram
úrkoma. Gert er ráð fyrir að vindstrengurinn liggur aðeins norðar og
færist strengurinn aðeins til suðurs verður enginn stuttur
veðurgluggi annað kvöld. Viðvarandi skýjaísing á Vestfjörðum frá
klukkan 4 aðfaranótt mándags og fram á miðvikudagsmorgun.
Víða hvassviðri eða stormur með úrkomu annarsstaðar á landinu,
en ekki afbriðilegt.
Veðurviðvörun:
Djúp lægð nálgast landið og er hætt við veðuráraun frá því í nótt og
fram á aðfaranótt miðvikudags á raflínur á Vestfjörðum. Einkum er
um áraun vegna ísingar og vinds.
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Úrkoma frá DMI/IGB á hádegi á mándag

Úrkoma úr DMI/IGB á hádegi á þriðjduag
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Vindaspá úr DMI/IGB á mándag klukkan 18. Vinstrengurinn
sérst nyrst á Vestfjörðum og þarf að færast lítið til suðurs til
að valda samfelldri stórhríð. Vindstrengurinn færist aftur til
suðurs með mánudagskvöldinu.
Daníel Þorláksson
661-3120

3

