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För användarnamn och lösenord, kontakta kassören eller någon i styrelsen. 
 

Datum Ämne 
27 mars 17.00, Uppsala Anders Persson, Sannolikhetsprognoser  
13 maj 16.00, 
Stockholm, MISU 

Klimatscenarieberäkningar,  
Erik Kjellström 

3 september 16.00, 
SMHI Norrköping Olika alternativ finns. Vi återkommer. 

7 oktober 16.00, plats 
bestäms senare Arktisforskning vid MISU och MIUU 

V 46 Halvdagsseminarium, ämne senare 
16 december 17.00, 
Observatioriekullen 

Väderprognoser för OS i Sotji, Tomas 
Mårtensson 

Artikel Författare sid 
Ordföranden Svante Bodin 3 
Redaktören Lars Bergeås 4 
Planerade möten Svante Bodin 4 
Årsmötet Svante Bodin 5 
Profiler – Christer Morales Gustav Scheutz 8 
Notiser Red 9 
Om mätserier av nederbörd Jan Ellesson 11 
Ålderspyramid SMS Tage Andersson 17 
Dimmiga minnen Åke Jönsson 18 
”Agenturens” intresse Anders Persson 19 
IPCC-halvdagen 15 oktober Matthias Mohr 20 
   
(Sidnumreringen är ej samma i web- resp pappersversionen) 

Kommande medlemsmöten i SMS: 

Se mer detaljer på sid 4. 
För ytterligare information om kommande möten; se 
uppdatering på hemsidan (www.svemet.org).  

I detta nummer: 
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Ordföranden har ordet 
 

Sedan förra numret av Polarfront har SMS 
haft sitt årsmöte. Mer om detta i det sär-
skilda referatet nedan. Som ni kanske re-
dan noterat så fick jag äran att fortsätta ett 
år till som ordförande. Det gläder mig 
mycket att få en chans att nu fortsätta det 
förändringsarbete vad gäller SMS som 
startades i och med vi tillsatte Arbetsgrup-
pen för SMS utveckling förra året. Den 
avlämnade sin rapport i januari i år och ni 
har alla fått den för att läsa och begrunda. 
Årsmötet ställde sig bakom nästan alla för-
slagen i rapporten - vilket visar att med-
lemmarna i arbetsgruppen mycket väl har 
kunnat fånga upp hur SMS medlemmar 
tycker och tänker om hur SMS bör utveck-
las. Ett stort tack till arbetsgruppen för dess 
insatser! 

Men med detta sagt så börjar nu det egent-
liga jobbet. Den ”nygamla” styrelsen har 
en tuff uppgift att genomföra alla de ambi-
tionshöjningar som beslutats - om möten, 
om Polarfront och dess redaktion, om ny-
hetsbrev, om sociala kontakter, förbättrad 
och utvidgad hemsida osv. Det är omöjligt 
för styrelsen ensam att klara av detta och vi 
måste räkna med att många av er som vill 
se dessa förändringar och förbättringar bi-
drar med ert strå till stacken. Vi kommer 
att behöva insatser från medlemmar utan-
för styrelsen och vi kommer att återkomma 
i denna fråga. 

Styrelsen har haft sitt första möte och bl.a. 
diskuterat årets mötesverksamhet – som 
också redovisas på annan plats i detta 
nummer av Polarfront. Vi kommer att ha 
samma ambition som förra året: att ordna 
möten i såväl Stockholmsregionen, Upp-
sala och Norrköping inklusive ett julmöte 
på anrika Observatoriet i Stockholm. Låt 
mig dock uttrycka viss besvikelse över det 
låga deltagandet vid SMS möten i Norrkö-
ping. Kanske vi har fel föredragshållare, 
kanske fel tider, kanske, ja vadå? En brist 

är att det sedan några år inte ingår någon 
person från SMHI i Norrköping i styrelsen 
vilket bl.a. gör att vi får gissa oss till vad 
som kan vara intressant ur ett Norr-
köpingsperspektiv. Vi skulle vilja ha fler 
synpunkter och inspel om aktiviteter från 
våra Norrköpingsmedlemmar. Vi ska dock 
se om vi kan pröva några nya grepp under 
året som kommer. 

Som väl alla har noterat så är det dags för 
det 29:e Nordiska Meteorologiska Mötet 
16-20 juni 2014. Förberedelserna pågår för 
fullt och det ser mycket intressant ut - för-
utom att delta i mötet ger en chans att 
komma norr om polcirkeln under den tid 
på året då det är som ljusast. Jag vill gärna 
påminna om att SMS erbjuder stipendier 
för deltagande i NMM 29. Jag själv avser 
att delta och det vore väldigt trevligt att se 
så många SMS medlemmar som möjligt 
vid mötet. Jag vet att arrangörerna planerar 
för att ha en diskussion om det fortsatta 
nordiska samarbetet där ju SMS årsmöte 
uttryckte att vi också vill se en sådan dis-
kussion i relation till Europeisk samarbete, 
inom ex. EMS. Arrangörerna vill också 
ordna en diskussion kring hur de nordiska 
länderna hanterade stormen ”Simone” i 
höstas och vill ha med de prognosmeteo-
rologer som var direkt inblandade i prog-
nosverksamheten de dagarna för att se 
vilka lärdomar man kan dra av detta. Så ni 
som var med den 28 oktober 2013 och da-
garna innan på SMHI, i Försvarsmakten, i 
media eller i de privata vädertjänsterna - ta 
nu chansen till att vara med i en intressant 
diskussion och träffa kollegerna från de 
andra nordiska länderna. 

Svante Bodin 
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Redaktörens spalt 

Hej alla läsare! 

Det händer mycket överallt inte minst i 
naturen samt med SMS. Polarfrontsredak-
tionen har förstärks med Annie Persson 
(som även ingår i styrelsen), välkommen! 
Detta beslutades vid styrelsemötet 6 mars, 
så redaktionen har inte hunnit prata ihop 
sig än. Vi hoppas även få mer redaktionellt 
stöd från någon på MISU och SMHI. 

Jag brukar tjata lite om vädret i denna 
spalt. Denna gång handlar det om den 
milda vintern i södra Sverige. Tack för det; 
snöskottningen blev ganska lindrig. I skri-
vande stund, mitten av mars, kan vi glädja 
oss åt de första blåsipporna, som dock ver-
kar få vila de närmaste dagarna. 

Polarfront nr 153 innehåller några nya in-
slag t ex intressant nederbördsstatistik från 
Skåne och ett referat från IPCC-halvdagen 
i Stockholm i höstas. Ett annat nytt inslag 
är sidan med notiser. Kom gärna med så-
dant ni vill dela med er till övriga med-
lemmar, men som ni tycker är för smått för 
att fylla en artikel. Naturligtvis vill även 
fortsättningsvis få artiklar! Den förstärkta 
PF-redaktionen ska bidra till att ytterligare 
förbättra artikelflödet till Polarfront. 

I detta nummer vill jag särskilt rekommen-
dera den lilla berättelsen Dimmiga minnen. 

Nästa gång vi hörs så är det en ny årstid 
och vi har, kanske, haft årets första värme-
bölja. 

Ha en bra vår! 

Lars Bergeås 

 

 

Medlemsmöten under 2014 

Styrelsen har vid sitt första möte gjort en 
preliminär planering av medlemsmöten 
under resten av året. Bli dock inte förvånad 
om datum och innehåll kan ändras. Vi har 
inte hunnit konsultera alla berörda än. Men 
så här skulle vi vilja ha det: 

1.  27 mars kl. 17.00 i Uppsala-MIUU 
Anders Persson talar om Sannolikhetsprog-
noser tillsammans med någon användare 
med erfarenhet av sannolikhetsprognoser 

2.  13 maj kl. 16.00 i Stockholm, MISU 
Erik Kjellström, Rossbycentret, berättar 
om klimatscenarieberäkningar för Sverige 
grundade på de nya globala RCP-
scenarierna. 

3.  3 september kl. 16.00, SMHI-
Norrköping 
Olika alternativ finns. Vi återkommer 

4.  7 oktober kl. 16.00, Plats ej bestämd 
Arktisforskning vid MISU och MIUU. 

5.  V. 46 Dags för ett halvdagsemina-
rium igen om något viktigt ämne: Kan 
vara t ex. hur bra behöver prognoser vara 
om 10 år för olika tidsskalor och vad krävs 
för att nå dit. Kom gärna med förslag. 

6.  16 december kl. 17.00 på 
Observatoriekullen 
Tomas Mårtensson talar om Prognoser för 
OS i Sotji. 
Avslutas med jultraktering i Valvet. 

 
Styrelsen 
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SMS Årsmöte 2014 
Svante Bodin 

 

Den 11 februari var det dags för SMS års-
möte 2014.  Årsmötet ägde rum i Norrkö-
ping på SMHI. Detta var tillfället då SMS 
fortsatta utveckling skulle diskuteras: hur 
ska SMS kunna vidareutvecklas till att 
bättre svara mot medlemmarnas behov och 
intressen. Den särskilda Arbetsgruppen för 
SMS Utveckling avlämnade sin rapport till 
SMS i januari 2014. Den har skickats ut till 
alla medlemmar och förväntningarna var 
naturligtvis stora på att nu vid detta tillfälle 
så skulle medlemmarna strömma till års-
mötet för att säga sin mening. Vad är det 
som intresserar SMS-medlemmarna och 
hur ska SMS utvecklas för att kunna svara 
upp mot dessa förväntningar? 

Man kunde nog ana en viss besvikelse hos 
några över att endast 11 medlemmar av 
SMS totalt 258 medlemmar infann sig till 
mötet. Nu hade dock Arbetsgruppen leve-
rerat en mycket bra rapport med många 
goda tankar och idéer att ta fasta på. Grup-
pen själv representerade också olika delar 
av medlemskåren: prognos-meteorologi, 
forskning, media, försvaret och pensionä-
rerna. Behandling av Arbetsgruppens rap-
port blev därför ett bra underlag för det 
framtida arbetet inom SMS. 

Man kan också notera att SMS möten i 
Norrköping vid SMHI brukar vara de 
sämst besökta trots att de flesta meteorolo-
gerna och andra meteorologiintresserade 
finns i regionen. Man kan grubbla på vad 
det beror på. Är det ämnesvalen för med-
lemsmötena eller andra faktorer som spelar 
in? Visserligen har Norrköping ett brett ut-
bud av aktiviteter utanför arbetstid men det 
är minst lika stort eller större i Stockholms-
området där mötena är betydligt mer väl-
besökta! Det är viktigt att SMS medlem-
mar i Norrköping själva formulerar hur 
man skulle vilja se SMS utveckling och 

verksamhet i regionen för att tillgodose på 
bästa sätt medlemmarnas intressen. Är det 
andra verksamhetsformer som passar bätt-
re, ex. de som föreslagits i Arbetsgruppens 
rapport men som nu aldrig kommenterades 
av flertalet medlemmar i Norrköping? 

Arbetsgruppens rapport och beslut med 
anledning av denna 

Huvudpunkten på agendan för årsmötet var 
Arbetsgruppens för SMS Utveckling rap-
port till SMS. Just när det gäller aktivite-
terna i Norrköping var Åke Jönsson en iv-
rig förespråkare för att inte ge tappt utan 
istället försöka sig på lite andra grepp. Han 
hade själv två förslag till kommande med-
lemsmöten och menade att vi måste kanske 
t.o.m. öka antalet medlemsmöten i Norr-
köpingsregionen. Mötet ställde sig bakom 
Åkes förslag och styrelsen ska givetvis 
följa årsmötets beslut. 

Mötet gick igenom de olika förslag som 
arbetsgruppen lagt fram. I princip ställde 
sig Årsmötet bakom alla de förslag som 
Arbetsgruppen presenterat.  Det gäller t.ex. 
bredare ämnesval för medlemsmöten och 
mer inriktning på nyheter liksom utrymme 
för social samvaro, en mer mångsidig och 
modern hemsida, ett elektroniskt nyhets-
brev, modernisering av Polarfront med en 
proaktiv redaktion som täcker hela bredden 
inom meteorologin. Införande av en de-
battsida är också ett förslag. Mötet bemyn-
digade styrelsen att utse ytterligare med-
lemmar av Polarfrontsredaktionen. 
Däremot nedprioriterade årsmötet genom-
förandet av en medlemsenkät, fototävling 
och alumniverksamhet. 

En särskild diskussion utspann sig om vär-
det av Nordiskt kontra Europeiskt samar-
bete och vilken roll SMS skulle spela i 
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dessa. SMS har hittills haft en mycket låg 
profil inom EMS och mer fokuserat på 
Nordiskt samarbete. Om två år är det dess-
utom Sveriges tur igen att hålla ett Nor-
diskt Meteorologimöte. 

Diskussionen utmynnade i ett beslut att 
SMS borde satsa mer på Europeiskt sam-
arbete. De verkligt tongivande konferen-
serna anordnas av EMS. 

Årsmötet beslöt också att SMS ska föreslå 
till SMHI och Försvarsmakten att Metod-
konferenserna hålls på Nordisk nivå. Vi-
dare ska SMS föreslå att man vid det Nor-
diska Meteorologimötet i Tromsö i som-
mar avsätter en särskild dagordningspunkt 
för att diskutera det framtida Nordiska och 
Europeiska samarbetet och relationerna 
mellan de två. SMS ordförande har redan 
föreslagit de Norska arrangörerna detta. 

Den höjda ambitionsnivån som besluten 
om Arbetsgruppens förslag medför kom-
mer att kräva ökade resurser, både ekono-
miskt och personellt. Ordföranden konsta-
terade att den höjda ambitionsnivån endast 
kan genomföras om medlemmarna är vil-
liga att bidra. Styrelsen kan inte ensamt 
klara av de nya uppgifter som beslutats. 
Det gäller t.ex. elektroniskt nyhetsbrev och 
en förstärkt Polarfrontsredaktion där kom-
petenta och intresserade medlemmar måste 
ställa upp. 

Ekonomi 

Medlemmarna hade också att välja mellan 
två budgetförslag som avspeglade detta 
förhållande. Det utökade alternativet inne-
bär 11000 kr i ökade kostnader under året, 
främst kopplat till hemsidan och EMS. 

Årsmötet beslöt att anta det utökade bud-
getförslaget. Då SMS ekonomi fortfarande 
är god så beslöt mötet också att hålla med-
lemsavgiften på samma nivå som förra 
året. Det kan dock bli aktuellt att se över 
medlemsavgiften nästa år i ljuset av fram-
tida högre kostnader för den höjda ambi-

tionsnivån. Avgiften är dock i dagsläget 
mycket låg. 

Nya styrelsen 

Valberedningen hade lämnat ett förslag till 
ny styrelse som innebar en viss föryngring. 
Två styrelsemedlemmar lämnade styrelsen, 
Lars Unnerstad och Ulf Christensen. Ulf 
har främst varit länken till SMS Syd. Lars 
Unnerstad borde ha avtackats redan i 
Norrköping men av olika skäl så skedde 
detta först vid den nya styrelsens första 
möte vid SMHI-Stockholm. Lars Unners-
tad var bl.a. ansvarig för SMS Hemsida. 
(se bild nästa sida) 

Den nya styrelsen följder valberedningens 
förslag och ser ut så här: 

Svante Bodin, ordförande 
Tage Andersson, vice ordförande 
Kerstin Vejdemo, kassör 
Lars Bergeås, tillika Polarfrontsredaktör 
Matthias Mohr, ledamot 
Maria Jönsson, ledamot och 
Annie Persson, suppleant 

För övrigt kan det noteras att Erling Bränn-
ström har ersatt Ulf Christensen i SMS 
Syd, men Erling är inte medlem av SMS 
Styrelse. För att ändå bevara kontakten 
mellan SMS och SMS Syd har styrelsen 
valt att adjungera Erling Brännström till 
styrelsen under hela mandatperioden. 

Revisorer och valberedning 

Patrick Samuelson, Lennart Robertsson 
och Nils Runberg valdes till revisorer. 

Det ska vara minst två i valberedningen 
men bara en hade föreslagits av valbered-
ningen. Ingen annan ville ställa upp i val-
beredningen av de närvarande vilket gjorde 
att valberedningen inte kunde tillsättas. 
Lars Unnerstad accepterade dock nomine-
ringen och styrelsen fick i uppdrag att hitta 
en andra person att ingå i valberedningen. 
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Lars Unnerstad avtackas av ordf Svante Bodin och kassören Kerstin Vejdemo samt 
övriga i styrelsen (ej i bild) 
Foto: Annie Persson

 
För övrigt 

Det gångna året blev ur många synpunk-
ter ett framgångsrikt år. Styrelsen ord-
nade åtta medlemsmöten inklusive års-
mötet jämnt fördelade på olika platser i 
Stockholmsregionen och i Norrköping. 
Experimentet med ett halvdagssemina-
rium om IPCC 5 Utvärderingsrapport- 
Arbetsgrupp I blev en framgång med ca. 
100 deltagare. Detta arbete skedde som 
ett gemensamt arrangemang mellan 
SMS, Stockholms universitet, Lunds 
Universitet och SMHI. Alla möten har 
varit välbesökta utom de i Norrköping. 

Slutligen kan konstateras att bokslutet 
fastställdes och den avgående styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. 

 
Intressanta Föredrag 

Efter de formella årsmötesförhandling-
arna hade SMS inbjudit till ett öppet 
möte om SMHIs nya numeriska modell-
prognossystem Harmonie som tas i bruk 
under våren och samarbetet med Norge. 
Ulf Andrea talade om projektets utveck-
ling och modellstrukturen medan Karl-
Ivar Ivarsson berättade om den nya mo-
dellens egenskaper och jämförelser med 
det operativa systemet.  

Ett referat av dessa presentationer kom-
mer i nästa nummer av Polarfront. 
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PROFILER INOM METEOROLOGIN 5.     CHRISTER MORALES. 
Gustav Scheutz 

För ett år sedan blev Christer aktuell i 
Polarfront genom att Peter visade en för-
teckning över de som fått ett stipendium 
till hans minne. Elva lyckliga mottagare 
av priset finns bland svenska meteorolo-
ger skrev Peter. Christer blev liksom 
hustrun Birgitta kända för den breda all-
mänheten genom TVmediet. Han var ju 
en skicklig TVmeteorolog under 1960- 
och 70-talen och hon TVproducent. 

Min första kontakt med Christer blev un-
der meteorologkursen 1957 då han som 
lärare bland annat invigde oss 7 elever i 
dimmans mysterier. Han berättade om 
sina försök med markbundna ballonger 
med mätinstrument på Rackarberget i 
Uppsala. Han kunde följa inversionens 
variationer under dygnets timmar. De 
flesta av oss skulle ju senare syssla med 
flyg så det var värdefulla kunskaper. 

Christer var intresserad av föreningsliv 
och han var med vid mötet på SMHI 9 
sept 1958 för att bilda en svensk meteo-
rologförening. Roy Berggren var den 
som administrerade bildandet i början 
men skulle senare vara utomlands en tid. 
Redan 1960 ser man i årsredogörelsen att 
Christer var ordförande. I maj samma år 
hade vi också det första nordiska meteo-
rologmötet i Stockholm och Uppsala som 
han fick ägna åtskillig tid åt.  

Fotografiet, där Christer sitter längst till 
vänster, är från Helsingforsmötet 10 år 
senare. Vi sitter där vid banketten i en 
herrgård nära den sovjetiska gränsen ef-
ter att ha besökt Runebergs hem i Borgå. 
I mitten ser man prof Liljekvist och själv 
sitter jag till höger vid fönstret. 

 

Vi kunde glädja oss åt att se Christer pre-
sentera vädret på TV en bit in på 70-talet 
innan arbetet inom WMO, Världsmeteoro-

logorganisationen, upptog hans tid alltmer. 
Ett internationellt problem som han särskilt 
ägnade sig åt var sandflykten från världens 
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öknar, speciellt gällde det Sahara. Vid ett 
SMS-möte höll han föredrag just om sin 
forskning om Sahara. Länderna särskilt 
söder om öknen påverkas i kombination 
med tilltagande torka så att deras tusen-
åriga näringsgren boskapsskötseln blir 
starkt hotad. Han beskrev hur stora mäng-
der sand transporteras med vinden långa 
sträckor. Vid besök på Kanarieöarna kunde 
man uppleva hur solen skymdes av sand 
vissa dagar. Bilar och hustak täcktes då av 
ett lager av sand. När Christer var hemma 
och forskade hade han ett kontorsrum högt 
upp i det nyuppförda Wennergren Center 
vid Sveaplan. Därifrån hade han en god ut-
blick över vädret och kunde då och då 
rapportera till oss på Arlanda om dimmans 
utbredning. En annan plats som vi som-
martid på Arlanda fick väderrapporter från 
av Christer var ön Revlingen. Där tillbring-
ade han åtskillig tid på sommaren särskilt 
vid segelbåten och hamnen. Min frus kusin 
och hennes man som hade samma båtin-
tresse umgicks där ibland. 

Här i skärgården hade han också många 
tillfällen att göra molnfotografier som var 
ett annat stort intresse och som ibland blev 
riktiga konstverk. Han hade säkert läst om 

den brittiske konstnären John Constable 
(1776-1837) som gjorde vetenskapliga stu-
dier av molnformationer. Denne landskaps-
målare förstod alltmer att med molnens 
olika variationer uttrycka stämningen i ett 
landskap. 

En samtida var William Turner (1775-
1851) som blev en mästare i att få fram 
färgskiftningar i molnen speciellt morgon- 
och aftonrodnader. När jag i höstas besökte 
meteorologiska institutionen i Frescati fick 
jag se några av Christers mästerverk pryda 
väggarna i korridoren där. Där fanns foto 
av en hägring som vände upp och ner på 
öar inklusive vackra moln söder om Svart-
löga 8/8 -83. Vidare ett foto av Cirrus 
spissatus samt blixt från åskmoln strax norr 
om Ljusterö 9/8 -76. Där fanns också foto 
taget från Wennergren Center av vackra 
altocumulus i nordväst 17/6 -78. Han un-
derhöll oss också vid ett SMS-möte med 
att visa exempel på och berätta om sitt le-
vande intresse för molnfotografering och 
även om moln i konsten. Hans stora sam-
ling av bilder av moln och väderfenomen 
donerades efter hans bortgång till Lunds 
universitet. Christer avled sommaren 2002.  

 
 

--------------------------------- - o - ----------------------- - o - ---------------------------------- 
 
 

NOTISER 
 

*  Kinesiska Meteorologiska Sällskapet 
SMS ordförande, Svante Bodin, träffade 
representanter för det Kinesiska Meteo-
rologiska Sällskapet vid ett besök i Peking 
den 16 januari. CMS har 70 000 medlem-
mar och mycket omfattande aktiviteter. De 
har ett sekretariat på 20 personer. Ord-
förande är QinDahe som fick Volvos 
miljöpris i höstas. Han var dock inte när-
varande vid mötet. 

 
 

*  Förlängt utgivningsbevis 
För alla som älskar Polarfront kan det vara 
tryggt att veta att Polarfront har fått sitt ut-
givningsbevis förnyat fram till 2024. 

*  Världsmeteorologiska Dagen 
inträffar den 23 mars, dagen efter Världs-
vattendagen den 22 mars. SMS vill gärna 
ha reda på om någon organisation eller 
myndighet genomför något firande av 
denna dag. 
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*  World Weather Open Science 
Conference 
”Vädret: Vad är prognosen?” är temat för 
konferensen World Weather Open Science 
Conference (WWOSC2014). Den ordnas 
av WMO, International Council for Sci-
ence, Environment Canada, och National 
Research Council, Canada, i Montreal, 
Canada, 16 – 21 Augusti 2014. Avsikten är 
att granska gränserna för vår kunskap om 
väder och väderprognoser, definiera nya 
vetenskapliga mål och utmaningar liksom 
diskutera förbättrade metoder att föra kun-
skap och prognoser i samhället. För mer 
information se: http://wwosc2014.org/ 

*  Sverige och IPCC 
Ansvaret för det svenska engagemanget 
och deltagandet i IPCC har flyttats från 
Naturvårdsverket, där Marianne Lilliesköld 
tidigare haft det nationella ansvaret, till 
SMHI. Rollen som svensk ”Focal Point” 
har nu tagits över av Lars Bäring på SMHI. 

*  EMS Fototävling 
Om man vill se spektakulära väder- och 
molnbilder så är EMS 14 fototävling stället 
att gå till. Bilderna är tillgängliga för alla 
på 
http://www.emetsoc.org/publications/pho
to-galleries/europhotometeo-14 
Tävlingen kommer att avgöras den 31 mars 
då vinnarna publiceras. 

*  Bilder även i WMOs kalender 
WMO-kalender för 2014 med fantastiska 
bilder kan laddas ner under 
http://www.wmo.int/worldmetday/docume 
nts/WMO-Calendar-2014.pdf 

*  EMS 10e Konferens om Tillämpad 
Klimatologi 
EMS årliga konferens handlar i år om Till-
lämpad Klimatologi - med undertiteln Crea-
ting Climate Services through Partnerships. 
Den äger rum i Prag den 6-10 oktober.  
Tiden för att skicka in abstracts går ut den 15 
april om man vill vara med som talare. I 
samband med konferensen äger också EMS 
årliga representantmöte rum. Web: 
http://www.ems2014.eu/ 

VÄDERNOTISER 
*  Isutbredningen i Arktis mindre än 
normalt 
Enligt CryoSat är arktiska isvolymen 50 % 
större 2013 än 2012, men fortfarande re-
kordlåg. Se:  
http://www.esa.int/Our_Activities/Observi
ng_the_Earth/CryoSat/Arctic_sea_ice_up_
from_record_low 

*  Men i Antarktis ökar havsisen 
Havsisen omkring Antarktis nådde i sep-
tember 2013 sin största utbredning sedan 
satellitmätningarnas början 1979. Den om-
fattade då 19,47 miljoner kvadratkilometer, 
obetydligt större än september 2012s no-
tering, 19,44 miljoner kvadratkilometer. 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/vie
w.php?id=82160 

*  Kallast i Världen 
Världens kallaste temperatur har uppmätts 
i Valkyrjedomen i det norska området 
Dronning Maud Land på Antarktis. Den 
lägsta livsfarliga temperaturen som upp-
skattats från satellit var hela minus 93,2 
grader enligt USAs National Snow and Ice 
Data Center, 
http://www.dagbladet.no/2013/12/09/nyheter
/rekorder/kulde/innenriks/veret/30731790/ 

*  Värmerekord på Svalbard 
Svalbard flygplats hade nytt temperaturre-
kord i februari: SV stationenummer 99840 
SVALBARD LUFTHAVN -1,7 (medel-
temperatur) 14,5 (avvikelse) Se 
http://met.no/Klima/Klimastatistikk/Varet_
i_Norge/2014/februar_2014/filestore/2014-
022.pdf  och 
http://www.an.no/nyheter/article7208689.e
ce 
 

Slutligen 
*  Vår danska kollega Vejret har sina tid-
ningar tillgängliga på webben: 
http://dams.dk/index_old.php?Medlemsbla
det_Vejret:Arkiv . Något liknande förfa-
rande diskuteras för Polarfront men beslut 
är ännu inte fattat i ärendet.

 

http://www.emetsoc.org/publications/photo-galleries/europhotometeo-14
http://www.wmo.int/worldmetday/documents/WMO-Calendar-2014.pdf
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/Arctic_sea_ice_up_from_record_low
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=82160
http://www.dagbladet.no/2013/12/09/nyheter/rekorder/kulde/innenriks/veret/30731790/
http://met.no/Klima/Klimastatistikk/Varet_i_Norge/2014/februar_2014/filestore/2014-022.pdf
http://www.an.no/nyheter/article7208689.ece
http://dams.dk/index_old.php?Medlemsbladet_Vejret:Arkiv
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Om långa och korta mätserier av nederbörd 

 Jan Ellesson 
 

Man hade inom SMHI gjort en jämförelse 
mellan den senaste normalperiodens vär-
den och den efterföljande 20-års periodens 
och dessa uppgifter refererades i SDS den 
5 maj 2012. 
Helt trosvisst skriver referenten i sin tid-
ningsrubrik: ”Visst har det blivit varmare 
och blötare.” Är det inte så, att han tänker 
på klimat men talar om väder? Underför-
stått: ”Vi har drabbats av en klimatföränd-
ring!” Men är då tidsskalan den rätta? 
I mina studier av nederbörden (Ellesson 
1993) använde jag en större upplösning i 
tiden och utgick då från den första Interna-
tionella Hydrologiska Dekaden 1965 - 74 
(IHD 1) och jämförde den med följande 
period 1975-84, kallad ”IHD 2”. Det före-
låg då små men tydliga positiva eller nega-

tiva regionala skillnader i Skåne. Nu har 
bearbetningen hunnit så långt, att jag har 
värden för flertalet stationer i Skåne för 4 
dekader. Dekad 3 (1985-94) har oftast de 
högsta värdena och dekad 2 ej sällan de 
lägsta. Hade det funnits möjlighet att utgå 
från en dekad 0, 1955-64, skulle den inne-
hållit de extremt låga värdena i slutet av 
50-talet och början av 60-talet och skulle 
därmed ha gett en tydligare positiv trend. 
Mätvärdena i tabell 1 styrker knappast an-
tagandet om en successiv ökning av neder-
börden. Mycket kan påverka dessa mätvär-
den såsom förändringar på mätplatsen, 
flyttning av mätstationen men framför allt 
mätperiodens avgränsning i tiden! 

 
Tabell 1. Några exempel med årssummor från dekaderna 1 - 4. 
 
Stationer, alla på Linderödsåsen:  Stationer i sydöstra Skåne: 
   1      2      3     4     1      2     3      4 
Borrestad 699  652  685  690 Skillinge   600  563  551  559 
Södra Lökaröd 805  814  815  784 Borrby   599  581  583  563 
Gaddaröd 869  827  873  863 Östra Ingelstad  682  685  690  686 
Brösarp 798  789  768  790 Löderup   612  595  612  623 
Abullaberga 903  908  950  910 Vitemölle   587  612  603  619 
 
Samt några SMHI stationer: 
    1     2     3      4 
Falsterbo 493  482  510  494 
Landskrona 608  569  607  598 
Ystad 576  598  636  658 
Stehag 760  790  778  758 
Lund 652  663  661  663 
 
Vi har tillgång till två långa mätserier i 
Skåne, nämligen en från Lund (med början 
1749) redovisad i fig. 1, och en från Fals-
terbo (med början 1880). De utjämnade 
kurvorna i diagrammen, fig. 2 Lund och 6 
Falsterbo, visar mer eller mindre regelbun-
det förekommande kulminationer och det 
är uppenbart, att om man förskjuter 10-års- 

respektive 30-årsperioden några år, så er-
hålles helt andra dekadvärden och normal-
värden. Om man t. ex. förskjuter tidsgrän-
sen så litet som tre år i serien för Lund, blir 
dekadvärdena 608, 700, 624 och 721 och 
medelvärdet för 40-årsperioden ökar från 
659 till 663 mm. Dessa värden kan ge in-
trycket av en ökning av årsnederbörden. 
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Fig. 1. Årsnederbörden i Lund. Rapporterade värden 1749 - 2010. 
   Värden från 1751 och 1752 saknas och ersättes med motsvarande värden 1749 och 1750. 
   Månadsvärdena för januari - mars 1805 och januari- december 1806 saknas och ersättes med  
   motsvarande normalvärden för 1751 - 1780. 

 
Fig. 2. Årsnederbörden i Lund 1755 - 2006.  
   Värdena presenteras som fortlöpande, två gånger utjämnade 5-års medelvärden 
 
Beträffande den långa och obrutna mätse-
rien från Lund kan noteras, att denna ej är 
homogen samt att stationen har flyttats 
inom staden, sedan 1940-talet 3 gånger. 
Staden Lund ligger på en utlöpare av Ro-
meleåsen, vilket ger stora nivåskillnader 
inom staden (storleksordningen 60 m). Den 
första säkert kända mätplatsen fanns i an-
slutning till det Astronomiska Observato-
riet, som invigdes år 1867 och var i drift 
till 1962. Det var belägen omedelbart syd-
väst om den medeltida stadskärnan med 
låg bebyggelse och utan höga parkträd. 
Mätstationen var belägen på låg nivå 

(38 m ö.h.), och på ungefär samma nivå 
som Lundaslätten i övrigt, och var där-
igenom sannolikt den bästa. SMHA redo-
visar i Årsboken 1919 en mätstation med 
beteckningen Lund II med start 1860. 
Mätningarna från 1860 måste åsyfta den 
verksamhet, som stod under Vetenskaps-
akademiens överinseende. Hur verksam-
heten vid en tidigare mätstation, Lund I, 
organiserades, eller var den var belägen, 
kan för närvarande ej redovisas. Mätut-
rustningen har varierat. Det finns uppgifter 
om olika typer av mätare, bland annat en 
med en 1000 kvadratcentimeter stor, 
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cirkelformad uppsamlingsyta och en 
annan, där denna yta hade kvadratisk form. 
De uppmätta mängderna under äldre tid 
kan således vara osäkra och alltså inte helt 
jämförbara men nederbördsvariationen kan 
kanske ge oss något att tänka på. 

I tabell 2 redovisas månadsmedelnederbör-
den i Lund för 7 normalperioder och två 
20-årsperioder. Årets högsta medelvärden 
finner vi i juli eller augusti med ett undan-
tag, i november, och de lägsta i februari 
eller mars med ett undantag, i april. 

Det anmärkningsvärda är: 

1) att, med anmärkningsvärd regelbun-
denhet, (med två undantag) de båda 
extremmånadrna under året förskjuts i 

tiden samtidigt ett steg. 
2) att högsta månadsmedelvärdet nästan 
lika regelbundet växlar från juli till augusti 
i efterföljande period. 
En senareläggning av sommarnederbörden 
kan indikera en mera maritimt präglad vä-
dertyp liksom att torra eller sena vintermå-
nader kan vara resultatet av dominerande 
arktiska högtryck. Dessa variationer kan 
vara så frekventa, att de sätter sin prägel på 
en hel normalperiod. 
Beräknas medelvärdet för hela perioden 
1759 - 2010 blir värdet för juli 67 och för 
augusti 68 mm. Symmetripunkten ligger 
strax intill månadsskiftet och enstaka år 
kan påverka resultatet.

 

  
Vädret är underkastat periodvisa föränd-
ringar orsakade av växlingen mellan hög-
index- och lågindexcirkulation i atmosfä-
rens allmänna cirkulation. På samma sätt är 
det rimligt antaga, att även klimatet är un-
derkastat cykliskt varierande krafter. Vi ser 
i fig. 2, 3 och 6, att nederbördsmängden 
varierar periodiskt, dock ej i fas med nor-
malperiodema. Wallén (1930 p. 38) tycker 
sig se ett ökat maritimt inflytande de första 
årtiondena av 1900-talet, med ett mer mar-
kerat höstmaximum, men det stöds knap-
past av dessa båda stationer. 
De låga värdena i den tidigare delen av 
mätserien för Lund får tillskrivas mättek-
niska förhållanden och behöver ej vara 

klimatbetingade. Medelvärdena för den se-
nare delen av serien från 1871 till 1960 av-
viker obetydligt från 600 mm. Normalvär-
det för den därpå följande perioden ökar 
därefter plötsligt med 10 %. Ökningen 
fortsätter i följande period i samma takt. 
Det verkliga förhållandet maskeras av upp-
delningen i perioder. Fig. 4 visar däremot, 
att efter en nederbördsrikare period kring 
förra sekelskiftet ligger de utjämnade års-
värdena nästan konstant på 600 mm fram 
till två regnrikare perioder på 1960-talet 
och 1980-talet. Serien avslutas med en 
markant uppgång. 
Mätserien från Falsterbo är ej homogen 
eftersom vindskärm saknats under de första 
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åren. Värdena från dessa år har därför 
kompenserats genom ett tillägg på 10 % i 
fig. 6. Troligen borde tillägget varit betyd-

ligt högre, för att värdena skulle bli helt 
jämförbara med den senare delen av mätse-
rien.

 

Fig. 3. Årsnederbörden i Lund 1751 - 2010.  
   Samma bild som Fig. 2, men med nederbördsskalan överförstorad, för att framhäva skillnaden 
   mellan enskilda års medelvärden.  
Mätinstrumentet har under alla år varit 
uppställt vid Falsterbo Fyr vid Falsterbo-
halvöns yttersta spets och med fri horisont 
i tre väderstreck och är därigenom extremt 
vindexponerat. Inga väsentliga förändring-
ar beträffande byggnader och trädvegeta-

tion är noterade under hela mätperioden. 

I tabell 3 nedan växlar årets sommarmaxi-
mum mellan juli och augusti på samma sätt 
i Falsterbo som tidigare beskrivits för 
Lund. 

 

  
 
Så till frågan om det föreligger någon kli-
matförändring vad avser nederbörden. Sva-
ret är att det beror på tidsperspektivet och 
vilket område, som avses. 
Jämför vi de extremt utjämnade kurvorna i 
Fig. 4 och 5 finner vi, att Lund uppvisar en 
kulmination strax före år 1900, att kurvan 
är mycket jämn fram till 1960 med svagt 
fallande tendens. Därefter följer två mindre 
kulminationer och efter 1990 följer en 
jämnt stigande tendens. 

Falsterbos kurva (fig. 6) avviker från detta 
mönster och har en kraftig kulmination 
kring 1930, därefter betydande variationer 
på samma genomsnittsnivå och de sista 30 
åren i stort sett oförändrad nivå. 

För övriga skånska stationer gäller samma 
variation i nederbördskurvornas förlopp 
under de senaste 50 åren. Som exempel 
kan nämnas Skillinge med svagt fallande 
tendens medan Tosteberga har en något 
stigande. Det saknas ännu ett enhetligt 
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mönster. Framtiden får utvisa, om vi be-
finner oss alldeles i början av en ny kulmi-
nation. I det långa tidsperspektivet sker 
omläggningen av vädersystemen plötsligt. 
Vi får en följd av år med i genomsnitt 
snabbt ökande eller snabbt minskande ne-

derbördsmängder. Normalperioden kan 
vara en praktisk enhet men i dessa sam-
manhang ej alltid så användbar, då den 
även kan dölja verkligheten bakom siff-
rorna.

 

 
Fig. 4. Årsnederbörden i Lund under en 150-års period.  
   Värdena presenteras som fortlöpande, tre gånger utjämnade medelvärden med basen 5 resp. 5 och 9. 

 
Fig. 5. Årsnederbörden i Lund under en 150-års period.  Värdena presenteras som fortlöpande, två 
gånger utjämnade 5-års  medelvärden. 

Författaren vill framföra ett varmt tack till 
SMHI för alltid visad beredvillighet att stå 
till tjänst med information och mätdata, till 
Kjell Ljunggren, Lk-System, Eksjö, för 
specialdesignade datorprogram, utan vilka 

denna studie ej varit möjlig, samt inte 
minst till professor emeritus Jan O. 
Mattsson för uppmuntran och värdefulla 
synpunkter i olika skeden av arbetet. 
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Fig. 6. Årsnederbörden i Falsterbo 1880 - 2010.  
   Värdena presenteras som fortlöpande, två gånger utjämnade  5-års medelvärden 1884 - 2006. 
 

Källor och refererad litteratur: 
 
Ellesson, Jan: Årsnederbörden i Skåne 1961 - 90. Svensk Geografisk Årsbok 1993, Lund 1993. 
 
Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien: 
   Meteorologiska Iakttagelser i Sverige, Band 1, 1858 - Band 14, 1872. 
 
Meteorogiska Centralanstalten (under Vetenskaps - Akademien): 
   Meteorologiska lakttagelser i Sverige, Ny serie, Band 1, 1873 - Band 60, 1918. 
 
SMHI datafiler, månadsnederbörden: 
   Lund 1749 - 2010. 
   Falsterbo 1880 - 2010. 
 
Statens Meteorologisk - Hydrografiska Anstalt (SMHA): 
   Årsbok 1, 1919, del Il, Nederbörden i Sverige. Stockholm 1920 - Årsbok 26, 1944. 
 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI): 
   Årsbok 27, 1945, del II:1 Nederbörden i Sverige. - Vol. 62, 1980. 
 
Wallén. Axel: Climate of Sweden. SMHA, N:r 279, 1930. Stockholm 1930. 
 



Polarfront nr 153 mars 2014 

 

  17

DEBATT: 
Age pyramid for the Swedish Meteorological Society 

Tage Andersson 
Hur attrahera yngre har vi i åratal diskuterat i Sällskapets styrelse. Problemet är internatio-
nellt. För att visa vår situation skrev jag för något år sedan denna betraktelse. Avsikten var 
att sända den till European Meteorological Societies, men det gjorde jag aldrig. I den något 
modifierade versionen nedan tycker jag att den fortfarande är aktuell för vårt förnyelsearbete. 
 I stort visar den två saker: 

1.   Sällskapets tendens att bli ett pensionärsförbund 

2.   Att meteorologyrket, från att vara utpräglat manligt, nu börjar bli tjejdominerat. 

For many societies it is difficult to attract 
people in the job active parts of their lives. 

This is apparent for the Swedish Meteo-
rological Society (SMS), see the age 
pyramid. 

 

 
Age pyramid for the Swedish Meteorological Society, 2013-03-17. Besides there are 11 institution or 
company members. That female numbers are negative is due to the Excel software. 

Remarkable is that there are many more 
males than females. The reason is that mete-
orologist was a male occupation before 
1960. In the Air Force, which earlier em-
ployed many meteorologists, women were 
accepted even later. A big shift occurred in 
the 1970s, seen in the diagram where in ages 
younger than 50 years women are about as 
many as men.  

However, most notable is the shape of the 
pyramid. A pronounced maximum occurs for 
50 to 60 years old, declining not only up-
wards but even more downwards in age. This 
shows that it is very difficult for the SMS to 

attract young people. SMS has tried in dif-
ferent ways, as offering students membership 
free of charge for the first year, rewards for 
partaking in the Nordic Meteorological 
Meetings (also in cooperation with the 
SAABGROUP), rewards for the best Master 
Work (the Christer Morales Scholarship), 
offering them to write contributions to our 
journal Polarfront. The success has been 
limited. As to the journal it is not difficult to 
get articles, but the age of the authors reflect 
the general age distribution. The web should 
offer new possibilities. Notable Swedish 
sites are:  
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Uppsalainitiativet 
http://uppsalainitiativet.blogspot.se/ 
Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen 
http://www.theclimatescam.se/ 
The Weather Pal 
https://www.facebook.com/weatherpal.se 
Uppsalainitiativet is an advocate of AGW or 
even CAGW (Catastrophic Anthropogenic 
Global Warming).  

Stockholmsinitiativet is sceptic, implying a 
modest or negligible human effect on the 
global climate. 

Neither Uppsalaintiativet nor Stockholms-
initiativet has many meteorologists as debat-
ers. Stockholmsinitiativet has several profes-

sors in science, mathematics, geosciences 
and even climatologists. Most of them re-
tired. The discussions are diversified, often 
advanced. Perhaps why meteorologists show 
little interest. The Weather Pal mostly dis-
cusses the actual weather. 

Also there is a facebook site, Meteorolog-
nördarna, the Meteorology Nerds. It has 
many layman participants, by some used as a 
diary, but also some meteorologists. Weather 
is often discussed. 

An interesting question is how meteorologi-
cal societies could make use the new elec-
tronic media? The SMS is continuing seek-
ing ways of attracting young people. Any 
suggestions for actions are welcome.

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Dimmiga minnen 
 

Åke Jönsson 
 

De händelser, som Stellan Olsson berättar 
om, visar vilket drag under galoscherna det 
var på F13 under den gamla goda tiden. 
Stellan var med i en grupp J29, Tunnan, som 
efter start från F13 befann sig över Gotska 
sjön och upptäckte att dimöversidan på 
200 m var synnerligen distinkt. Man beslöt 
sig då för att flyga så att endast fena och huv 
var ovan dimman, medan flygkroppen i 
övrigt var dold.  Efter en stund avbröts flyg-
ningen på denna höjd – man mötte en mast-
topp, som stack upp ur dimman. Men 200 
meter höga master, finns sådana? Det visade 
sig att man omedvetet åkt i utförsbacke och 
nu var nere på farligt låg höjd. Dimöversidan 
lutade helt enkelt. 
 

En episod av liknande karaktär var när en 
vän till undertecknad kappseglade strax väs-
ter om Gotland. Där uppträdde den ryktbara 
”vällingdimman”, som fått sitt namn av att 
vid vind kring nordost så kan vattenområdet 
omedelbart väster om Gotland täckas av tät 
men grund dimma. Detta orsakas av att svin-
kallt bottenvatten som en homogen massa 
väller upp närmast kusten. Dimman har så 
låg översida att den inte syns från flygplan 

på höjd, men den horisontella sikten är ofta 
urusel. Vid detta tillfälle befann sig ett stort 
antal segelbåtar i samma område, så risken 
för ombordläggning (Landkrabba: Var god 
läs kollision) var överhängande. En man ur 
besättningen äntrade den höga masten och 
kom upp i god sikt, varifrån han till sin för-
skräckelse såg ett antal masttoppar komma 
skärande som knivar, och det på olika kurser, 
genom den spöklika dimman. Han medde-
lade snart att han ville komma ned på däck. 
Upplevelsen var otäck eftersom han inte 
hade tillstymmelse till referenser. 
 

Historien hade väl blivit alltför bra om dessa 
situationer inträffat samtidigt, så att mannen 
i masttoppen på några tiotals meters avstånd 
passerats av ett jaktflygplan som brakade 
förbi med 400 knop. Troligen hade han då 
fått komma ned för att byta byxor. 
 

Stellans meritlista är diger, jag nöjer mig 
med att nämna att han varit F13:s uppvis-
ningsförare på både J35/Draken och 
J29/Tunnan. Han är numera en uppskattad 
medlem av kamratföreningens styrelse.
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What are the Swedes up to? 
 

Anders Persson 
 

När folk undrar vad jag är för en typ 
brukar jag omväxlande kalla mig 
svensk meteorologis “Herman Lind-
qvist” eller “Carl Hamilton”. Jag har 
aldrig varit bekant med Jan Guillou 
men väl med hans förra hustru, profes-
sorn i arabiska, och framförallt med 
clartéisten Gabriel Oxenstierna som 
inspirerade Guillou till att välja en 
adelsman som hjälte. Dessutom är jag 
kanske unik som varande den ende fd. 
medlemmen i den radikala föreningen 
Clarté som, likt Hamilton, kom att ar-
beta för både den amerikanska flottan i 
Kalifornien och för brittiska försvars-
departementet, i ”Hennes Majestäts 
tjänst”. 
 
Så man har en del kontakter i olika vä-
derstreck. I julas blev jag uppringd av 
”Bill” en amerikan, i Washington DC. 
Han jobbar för ”Agenturen” med att 
analysera svenska och norska meteo-
rologiska websajter för att se om 
svenskar och norrmän i hemlighet, 
utan insyn från den Internationella 
Samfälligheten, utbytte information i 
kodad form dolda i väderprognoserna 
smhi.se och yr.no. 
 
Under kalla kriget hade Bill haft som 
uppgift att kolla om ryssarna skickade 
ut kodad hemlig information genom 
decimalerna i de aerologiska TEMP 
telegrammen. Det hade de nog inte 
gjort det, men Bill och hans kompisar 
på ”Agenturen” hade upptäckt att tre 
aerologiska stationer i Sibirien delat på 
samma mätningar för att spara pengar. 
Nu var de förbryllade över de svenska 
och norska vädersajterna. 
 
Det första som förbryllade dem var att 
den svenska sajten, efter 2, 3 eller 4 
timmar nästan alltid rättade in sig mot 
den norska, ofta nästan identiskt. Att 
svenskarna verkade ha stor respekt för 
norrmannen i meteorologi var inte 

svårt att förstå, men de undrade över 
den fullständiga underkastelsen för den 
norska prognoslinjen. Någon på 
”Agenturen” hade föreslagit att antalet 
sekunder från det att smhi.se slöt upp 
bakom yr.no kunde innehålla ett kodat 
budskap. 
 
När väl svenskarna slutit upp på den 
norska linjen så skedde det inte 100 %-
igt. Som t.ex. regnprognosen för den 
29 december för Washington DC. Från 
smhi.se sades 7.9 mm/6h gällande kl 
13 lokal tid. Men avsåg svenskarna 
med ”13” intervallet 07-13 eller 13-19?  
 
Av det tidsdiagram som smhi.se också 
visade på sin sajt kunde man sluta sig 
till att det gällde 13-19. Men gick man 
till yr.no fick man veta att det nog 
skulle falla 7.9 mm/6h men mellan 07-
13, dvs sex timmar tidigare.  
 
En analys som genomförts med 
”Agenturens” superdatorer hade visat 
att nederbördsprognoserna från smhi.se 
och yr.no var mycket korrelerade, men 
ömsesidigt förskjutna sex timmar. 
Genom att gå tillbaka i gamla arkiv 
hade ”Agenturen” funnit att detta på-
gått sedan starten av smhi.se.  
 
Regressionsanalyser mm hade visat 
yr.no:s tidsangivelser var de rätta. 
Hade det bara gällt en vanlig bugg 
hade säkert svenskarna rättat till den, 
så det måste finnas en djupare avsikt.  
 
- Bill, kärleken och solidariteten med 
mitt folk gör att jag inte kan besvara 
dessa frågor eftersom svaren skulle 
inverka menligt på mitt Fosterlands 
anseende runt om i världen…. 

 
Bill var inte glad över att jag inte ville 
ge mitt bidrag till Världssamfundets 
jakt på den internationella terrorismen.  
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SMS-seminariet om senaste IPCC rapporten 
Matthias Mohr 

Den 15 oktober träffades ca. 100 personer i 
Stockholm för ett halvdagsseminarium om 
IPCCs senaste rapport. Seminariet ordna-
des av SMS i samarbete med Stockholms 
universitet, Lunds universitet och SMHI. 
Konkret handlar det om “Working Group 
I” bidraget till “Fifth Assessment Report 
(AR5)” som heter the “The Physical 
Science Basis”, se 
http://www.climatechange2013.org/images/rep
ort/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf  En rapport 
med likadan titel fanns också med i AR4 
2007, men den här rapporten innehåller 
alltså de senaste rönen och forskningsre-
sultaten. Rapporten är på 1552 sidor och 
375 MB. Mera lättläst är Summary for Po-
licymakers, se www.ipcc.ch  eller 
www.climatechange2013.org , som också 
finns på svenska (se nedan). Antagande 
skedde på 12th Session of Working Group 
I och 36th Session of the IPCC den 26:e 
september 2013 i Stockholm. Rapporten är 

dedicerad till Bert Bolin (den förste IPCC-
ordföranden). 

Många svenska forskare har bidragit till 
den här rapporten, bland annat Deliang 
Chen och Markku Rummukainen som hu-
vudförfattare till kapitel 1 respektive kapi-
tel 9. Medverkande författare från Sverige 
var: Anders Moberg, Anders Ahlström, 
Emiola Gbobaniyi (Sverige/Nigeria), Rune 
Grand Graversen och Erik Kjellström. Det 
finns också en svensk översättning av 
Sammanfattningen för beslutsfattare som – 
med sina runt 50 sidor - är ganska lagom i 
omfattning, se 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/pu
blikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf  En 
nyhet i rapporten är att det finns faktablad 
med “headline statements”. Dessa har även 
översatts till svenska av Naturvårdsverket. 
Presentationerna från vårt halvdagssemina-
rium finns här: http://www.svemet.org/.  
 

 
Föredragshållarna (från vänster: Svante Björck, Anders Moberg, Markku Rummukainen, Gunilla 
Svensson, Henning Rodhe och Annica Ekman) samt SMS-ordföranden Svante Bodin (längst till 
vänster). 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf
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Klimatförändringarna extremt sannolikt 
antropogena 
Det allra viktigaste resultatet är de nya 
formuleringarna i rapporten: 2007 skrev 
man att det är mycket sannolikt att mänsk-
liga aktiviteter är den dominerande orsaken 
för klimatförändringarna (”anthropogenic 
effects very likely”). Nu skriver man emel-
lertid att det är extremt sannolikt att 
mänskliga aktiviteter är orsaken för klimat-
förändringen (”extremely likely ”). Kon-
kret står det nu: “It is extremely likely that 
human influence has been the dominant 
cause of the observed warming since the 
mid-20th century.” 

Rapporten använder för övrigt samma san-
nolikhetsterminologi och konfidensskala i 
alla kapitel. Konfidensvärdet (low, me-
dium eller high) bestäms kvalitativt medan 
sannolikhetsvärdet (0 - 100% sannolikhet 
eller exceptionally unlikely, very unlikely, 
unlikely, about as likely as not, likely, very 
likely, virtually certain) bestäms kvanti-
tativt. 

Förändringar i havet 
Först ut var Henning Rodhe som som 
gjorde en inledande översikt av huvudre-
sultaten i rapporten. Han påpekade att upp-
värmningen hade stannat av de senaste 10 
åren (något som media ofta använder för 
att framhålla att klimatuppvärmningen har 
upphört). Observationer visar att havsnivån 
har stigit med ca 20 cm under de senaste 
100 åren och att den arktiska havsisen har 
halverats. Nya trender för CO2-koncentra-
tionen och pH-värdet i havet har inklude-
rats i rapporten. Som resultat av försur-
ningen har pH-värdet sjunkit från 8.20 till 
8.09 idag, samtidigt som ytvattnets vär-
meinnehåll har ökat. Med hjälp av klimat-
modeller har det kunnat bevisats att klimat-
förändringen är människoskapt. Man har 
nämligen kört klimatmodellerna med och 
utan CO2-ökning och bara simuleringarna 
med CO2-ökning stämmer överens med 
verkligheten. 

Bidraget till den förväntade havsnivåstig-
ningen från smältande isar på Grönland 
och Antarktis finns nu med i AR5-rappor-
ten. Den estimerade höjningen av havsni-
vån anges till 0,5-1 m (från år 2000 till år 
2100). Nya uppskattningar på strålnings-
drivningen (”radiative forcing”) har tagits 
fram. Den totala strålningsdrivningen an-
ges nu lite högre än i den tidigare AR4-
rapporten. En av Hennings slutsatser var 
dock att klimatkänsligheten förblir mycket 
osäker trots mycket omfattande forskning. 
Henning påpekade också en ändring i for-
mulering i AR5 (se Table SPM.1 i rappor-
ten): “There are likely more land areas 
with increases in heavy precipitation 
events than decreases; droughts are likely 
in some regions, but there is low confi-
dence that tropical cyclone activity might 
change.”  

Nya klimatscenarier 
De nya scenarierna för globala växthus-
gasutsläpp i AR5 skiljer sig markant från 
de gamla i AR3 och AR4 (B1, A1T, B2, 
A1B, A2 och A1FI – se 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/
syr/en/mains3.html  De nya scenarierna an-
vänder istället så kallade ”Representative 
Concentration Pathways (RCPs)”. IPCC 
skriver att hellre än att utgå från socio-
ekonomiska scenarier (som i AR4) som i 
sin tur resulterar i förhöjda växthusgaskon-
centrationer, använder man nya scenarier 
som utgår direkt från framtida växthusgas- 
och aerosolkoncentrationer, se 
http://sedac.ipcc-
data.org/ddc/ar5_scenario_process/index.html
De nya scenarierna beskriver strålnings-
drivningen år 2100 och heter RCP2.6, 
RCP4.5, RCP 6 och RCP8.5 (Figur 1). 
Dessa motsvarar alltså en strålningsdriv-
ning (”radiative forcing”) år 2100 på 2,6,  
4,5,  6 och 8,5 W/m2.  Detta kan jämföras 
med dagens estimerade strålningsdrivning 
på ungefär 2,0 W/m2. Se bland annat 
http://www.naturvardsverket.se/Global/Samarb
etswebbar/ipcc/rapporten/RCP-blad.pdf  för 
mer information.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3.html
http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/index.html
http://www.naturvardsverket.se/Global/Samarbetswebbar/ipcc/rapporten/RCP-blad.pdf
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Figur 1: De nya klimatscenarierna baseras på tidsförloppet för den totala strålningsdrivningen och 
namnges efter storleken på strålningsdrivningen under år 2100.  

Strålningsdrivning 
AR5-rapporten inkluderar också en ny fi-
gur för strålningsdrivningen av de olika 
gaserna och processerna (Figur 2, nästa 
sida). I AR5 menas då den effektiva strål-
ningsdrivningen – ”effective radiative for-
cing” (ERF). Allt i allt beräknas dagens 
strålningsdrivning att vara högre i AR5 
jämfört med AR4: 2,3 respektive 1,6  

W/m2. Enligt Annica Ekman skiljer man 
numera mellan en emissionsbaserad strål-
ningsdrivning (RFe = 1,68 W/m2 för CO2) 
och en koncentrationsbaserad strålnings-
drivning (RFe = 1,82 W/m2 för CO2). Citat 
från AR5: “Forcing can also be attributed 
to emissions rather than to the resulting 
concentration changes.” 

Nytt i AR5 är att aerosolernas strålnings-
drivning är uppdelad på olika komponen-
ter: Direkt strålningseffekt, strålningseffekt 
genom kondensationskärnor, strålningsef-
fekt genom ändring i temperaturskiktning-
en, strålningseffekt genom nederbördsök-
ningen, etc. Tidsutveckling av strålnings-
drivningen fram till idag uppges till 0,57 

W/m2 1950, 1,25 W/m2 1980 och 2,3 
W/m2  2011. Strålningsdrivningen har 
alltså ökat kontinuerligt sedan 1950. Den 
negativa strålningsdrivningen från aeroso-
ler påstås vara mindre nu jämfört med AR4 
vilket förklarar till största delen att den to-
tala strålningsdrivningen är större i AR5 än 
i AR4: 2,3 jämfört med 1,6 W/m2. Sot an-
tas ge mer uppvärmning än man tidigare 
trodde. 

Tre kapitel om observationer 
Anders Moberg som var en “Contributing 
author” i rapporten, nämnde att det nu är 
tre kapitel om observationer i rapporten 
(ett för atmosfären, ett för havet och ett för 
kryosfären) samt ett kapitel med informa-
tion om paleoklimatet. Anders tittade spe-
ciellt på temperaturutvecklingen över de-
cennier där man kan konstatera att varje 
decennium efter 1980 har varit successivt 
varmare samt varmare än ett enstaka de-
cennium sedan 1850. Det syns dock en 
betydande dekadisk variation och en varia-
tion från år-till-år i den globala medeltem-
peraturen. 
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Figur 2: Strålningsdrivningen av de olika gaserna och processerna enligt AR4 (övre) och AR5 (undre). 
Figurerna är tagit från AR4- och AR5-rapporterna (Figur TS.6 respektive TS.7 i rapporterna). 
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P.g.a. naturlig variabilitet är trender som är 
baserade på korta tidsperioder mycket 
känsliga för valet av tidsperioden (alltså 
valet av start- och slutår). Ett exempel är 
att uppvärmningen under de senaste 15 
åren som började med en stark El Nino-si-
tuation 1998 är mycket mindre än genom-
snittsuppvärmningen från 1951 till idag.  

I stort sett alla områden på jorden visar en 
uppvärmning under de senaste hundra 
åren. Anders visade också den berömda 
och mycket omdiskuterade “hockey-stick” 
kurvan som också finns med i AR5 (se 
Box TS.5, Figure 1 i AR5). Hockey-stick 
kurvan verkar ha bekräftats av de senaste 
forskningsresultaten, t.ex.  
http://www.realclimate.org/index.php/archives/
2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/ 

Ett annat påstående i AR5 var att de se-
naste 30 åren på norra halvklotet var 
mycket sannolikt den varmaste 30-årsperi-
oden av de senaste 800 åren (“high confi-
dence”) and under de senaste 1400 åren 
(”medium confidence”). Temperaturrekon-
struktionerna baserar sig på ett antal olika 
instrumentala data samt proxy-data bear-
betade med statistiska metoder. En viktig 
fråga för proxy-data är dock: Hur kalibrer-
ar man data som innehåller en temperatur-
signal plus mycket brus? 

Anders sammanfattade att IPCCs “hockey 
stick” temperaturkurva från 2001 ur-
sprungligen härstammade från en ”noodle-
plot” 1990 som i AR4 (2007) såg ut som 
en spagettitallrik och numera ser ut som en 
spagettitallrik med många spagettin (Box 
TS.5, Figure 1 i AR5). Se artikel ”A 
noodle, hockey stick, and spaghetti plate: a 
perspective on high-resolution paleocli-
matology“, 
http://www.researchgate.net/publication/235
003749_A_noodle_hockey_stick_and_spagh
etti_plate_a_perspective_on_high-
resolution_paleoclimatology/file/9fcfd5103a
6c3ca79d.pdf 

Paleoklimatet 

Svante Björk berättade om paleoklimatet 
800 000 år tillbaka i tiden fram till idag. De 
tre Milankovich-variablerna styr om vi har 
istid eller inte. Det uppgavs ske i cykler på 
runt 20 000, 40 000 och 100 000 år. De se-
naste 800 000 år ligger den största ampli-
tuden på cykeln på ca 100 000 år. En stor 
osäkerhet behäftar emellertid beräkningar 
på koldioxidkoncentrationer. Riktigt bra 
koldioxidkoncentrationer fick man först 
med iskärnor från Antarktis som sträcker 
sig ca 800 000 år tillbaka i tiden. Det är 
generellt en god korrelation mellan en 
varmare värld och en hög koldioxidhalt. 

Man har speciellt studerat klimatvariation-
en i Eem-tiden för 135 000 till 115 000 år 
sedan med olika klimatmodeller. Eem-ti-
den var den senaste varmperioden eller in-
terglacialen som varade 15-20 000 år. Det 
var en annan solinstrålning under Eem-ti-
den än under Holocene. Eem-tiden är in-
tressant för att den hade ett mycket stabilt 
klimat liksom dagens klimat i Holocene. 
Med klimatmodellernas temperaturscena-
rier har man modellerat den grönländska 
isen under Eem-tiden och beräknat havsni-
våökningen på grund av avsmältningen av 
Grönland och Västantarktis. Havsnivåhöj-
ning har estimerats till +1,8 m från Grön-
land och +4 till +6 m från Västantarktis. 
Havsnivåhöjningen var + 1 mm/år under 
Eem-perioden. För ca 14 600 år sedan fö-
rekom en så kallad ”Meltwarer Pulse 1A” 
där havsnivån steg med 20 m under mindre 
än 500 år (motsvarande +50 mm/år). Under 
de senaste 2000 åren var havsnivåstigning-
en mindre än +0,5 mm/år. Däremot ligger 
den på +3 mm/år idag. 

Svantes konklusion var att våra kunskaper 
om ”klimatmaskinen” ökar kontinuerligt 
tack vare en kombination av i) fler, bättre 
och mer detaljerade proxydata, ii) bättre 
klimatmodeller och iii) allt längre observa-
tionsserier. Ett problem är dock att vi är på 
väg in i en värld som vi knappast har en 

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/
http://www.researchgate.net/publication/235003749_A_noodle_hockey_stick_and_spaghetti_plate_a_perspective_on_high-resolution_paleoclimatology/file/9fcfd5103a6c3ca79d.pdf
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analogi till (även om de storskaliga proces-
serna lär vara de samma). 

Att förstå hur klimatsystemet fungerar 

Gunilla Svenssons föredrag handlade om 
att förstå klimatsystemet (”Understanding 
the Climate System and its Recent 
Changes”). Hon påpekade att meningen 
med klimatmodelleringen är att förstå hur 
klimatsystemet fungerar. Även hon 
nämnde att budskapet av IPCC under årens 
lopp har ändrats från möjlig antropogen 
klimatpåverkan till trolig antropogen på-
verkan. Senare har det ändrats till sanno-
likt, mycket sannolikt och numera (i AR5) 
tydligt antropogen klimatpåverkan. Den 
nyaste utvecklingen av klimatmodeller om-
fattar biogeokemiska modeller eller så 
kallade jordsystemmodeller (”Earth Sy-
stem Model” eller ESM). Klimatmodelle-
ring hjälper därmed att förstå både histori-
ens och framtidens klimat.  

Gunilla presenterade resultat från CMIP5 
(”Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5”) projektet som hon var involverad 
i, se http://cmip-pcmdi.llnl.gov/  Till detta 
har författarna använt ECMWFs ESM-mo-

dell (EC-Earth) som har jämförts med en 
massa andra klimatmodeller. CMIP5s kli-
matmodeller har körts med 18-95 vertikala 
nivåer och olika horisontell upplösning. 
Modellresultaten har utvärderats med hän-
syn till temperaturen på 2 m höjd, neder-
börd, ytvattentemperatur, polarisarna o.s.v. 
CMIP5 är en fortsättning av CMIP3-pro-
jektet som också jämförde resultaten från 
en massa olika klimatmodeller. 

CMIP5 klarar bl.a. den arktiska isreduktio-
nen mycket bättre än CMIP3, men CMIP5 
klarar fortfarande inte av att simulera upp-
bromsningen av uppvärmningen under de 
senaste 15 åren även om CMIP5 här är lite 
bättre än CMIP3 (Figur 3). Denna upp-
bromsning förklaras nu genom en minskad 
trend i strålningsdrivningen (solcykeln och 
fler vulkanutbrott) eller intern variabilitet. 
En senare studie har visat att en stor del av 
värmen tycks ha tagits upp av djuphaven. 
CMIP5s klimatmodeller är också bättre på 
El-Nino Southern Oscillation, havsupp-
värmningen, moln- och aerosolprocesser. 
Förståelsen för återkopplingar är dock fort-
farande ett problem, t.ex. gäller detta låga 
moln. 

 

Figur 3. Uppvärmning 
av klimatet under de se-
naste 150 åren och jäm-
förelse med klimatmo-
dellernas resultat från 
CMIP 3 och CMIP5. 
Uppbromsningen av 
uppvärmningen under de 
senaste 15 åren simule-
ras lite bättre av CMIP5, 
men är fortfarande inte 
fullt förstådd.  
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För att verifiera klimatmodellerna har man 
gjort många experiment med klimatmo-
dellerna: Bara naturlig drivning, enbart 
växthusdrivning, kombinerad drivning med 
och utan vulkanutbrott o.s.v. Om klimat-
modellerna körs med bara naturlig drivning 
får man ingen uppvärmning efter 1960, 
snarare en liten avkylning. 

Ett nytt experiment har gjorts för att be-
stämma klimatkänsligheten med 4 gånger 
dagens koldioxidkoncentration. Man får då 
en exponentiell uppvärmning över 100 år 
som sannolikt är mellan 1,5 och 4,5°C. I 
detta scenario (4 x dagens CO2-koncentra-
tion) är det extremt osannolikt att upp-
värmningen förblir mindre än 1°C och väl-
digt osannolikt att uppvärmningen blir 
större än 6°C. 

Oerhört svårt att klara två-gradersmålet 

Sist ut var Markku Rummukainen som vi-

sade en figur om förändringar i havsytans 
salthalt, något man får från ESM-model-
lerna. Han visade också den projicerade 
förändringen i permafrostarealerna för de 
olika scenarierna. Även Markku nämnde 
CMIP5-projektet som han beskrev kortfat-
tat som ”fler och bättre klimatmodeller 
samt mer klimatmodellering”. Markku 
nämnde att AR5 nu inkluderar kolcykel-
osäkerhet, något som inte AR4 gjorde. 
AR5 avser en kortare period och har även 
ett lågt utsläppsscenario och bättre arktiska 
ismodeller. Totalt har det använts 42 kli-
matmodeller i AR5. 

I framtiden kan det förväntas mer utsläpp, 
men även mer upptagning av växthusgaser. 
Klimatförändringar försvagar dock upp-
tagningen av växthusgasen i havet och kan 
leda till mycket stora extra-utsläpp från 
permafrost-regionerna. Temperaturen för 
1986 – 2005 (som är basperiod för klimat-

modellerna i AR5) är 0,61°C 
varmare jämfört med förin-
dustriella temperaturer. För 
hela Sveriges del visar kli-
matmodellerna en tempertur-
ökning som är ungefär 1,5 
gånger så stor som jordens 
temperaturökning motsva-
rande ca 0,9°C för perioden 
1986– 2005. AR5 innehåller 
ett nytt utsläppsscenario RCP 
2,6 som skulle kunna över-
sättas som ”Stringent klimat-
politik” (Figur 4). Detta inne-
bär att man i princip har kon-
stanta utsläpp fram till 2020 
och en reducering till noll-
utsläpp fram till 2080 
(Figur 4).
 
 

 

 

 

Figur 4: De nya utsläppsscenarierna enligt ”Representative Concentration 
Pathways” (RCPs) i AR5 
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Enligt Markku skulle det krävas oerhörda 
(nästan omöjliga) ansträngningar för att nå 
två-gradersmålet (alltså en temperaturök-
ning på 2°C jämfört med förindustriell tid). 
Utav maximalt 1000 milliarder ton ekvi-
valenta kol-utsläpp sedan förindustriell tid 
är det bara 455 milliarder ton utsläpp kvar 
för att uppnå detta mål. Idag ligger dock 

utsläppen på ca 14 milliarder ton ekviva-
lent kol per år. Om man då antar att utsläp-
pen ökar som de gör idag är det bara 20 år 
kvar tills de totala utsläppen har nått just 
dessa 1000 milliarder ton. Temperaturök-
ningen för RCP 8,5 (”business-as-usual”) 
och RCP 2,6 ”stringent klimatpolitik”) vi-
sas i Figur 5.

 

 
Figur 5: Temperaturökning från CMIP5 för RCP 8,5 (”business-as-usual”) och RCP 2,6 ”stringent 
klimatpolitik”) – se AR5-rapport. Observera att nollinjen redan motsvarar en uppvärmning av +0,61°C 
jämfört med förindustriell tid. 

Diskussionen efter föredragen handlade 
om olika saker. Stormfrekvensen diskute-
rades. Den verkar inte öka, man ser dock 
en omfördelning i tropiska orkaner 
(Markku). Det diskuterades att den arktiska 
taigan ökar i utbredning och permafrosten 
minskar. Det visar klimatmodellresultat 
analyserade genom en Köppen-klimatklas-

sificering (Lennart Bengtsson). Svante re-
kommenderade Arktiska rådets SWIPA 
rapport om Permafrost för ytterligare för-
djupning om detta tema. Gunilla nämnde 
att det är mycket mer att göra med klimat-
modellerna i Arktis (speciellt vad gäller 
problematiken med sotalbedo). 
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