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Temperaturberäkning med nya regionala klimatscenarier för Sverige:

Figur 1. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med
1971-2000. Kartorna representerar medelvärden av tre (RCP2,6) respektive nio (RCP4,5 och
RCP8,5) olika regionala klimatscenarier där RCA4 drivits av olika globala klimatmodeller.
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mailar in färska nyheter i kortform som vi kan
föra vidare till alla nyhetstörstande PF-läsare.
Det kan vara både stort och smått. Det händer
mycket nu men det mesta får vi aldrig reda på
förrän långt efter det hänt. Nu har vi också haft
en blänkare ute om att få hjälp med ny layout
för Polarfront men det har ännu inte gett några
resultat. Ett streck i räkningen är att Redaktören Lars Bergeås efter mer än tio år som PFredaktör har ”sagt upp sig”. Vi måste nu rekrytera en ny redaktör till nästa årsmöte 2015.
Som ni kanske redan sett så blir årsmötet den
10 februari 2015 på SMHI Upplands Väsby.

Ordföranden har ordet
Nu är det dags igen. Nu ska vi fira Jul och Nytt
År. Likadant varje år. Men nu kanske vi går in
i det nya året med en viss oro eller åtminstone
viss upphetsning. I skrivandets ögonblick har
Sveriges statsminister dagen innan deklarerat
att det ska bli extraval den 22 mars 2015. Men
formellt kan regeringen inte fatta detta beslut
förrän den 29 december. Detta är ett resultat av
det förra valresultatet och Sverigedemokraternas agerande. Nu ska jag inte bli politisk i
denna kolumn. Den politiska diskussionen får
föras i andra forum. Men jag kan inte låta bli
att påpeka detta förhållande av två anledningar.
Den ena är att min födelsedag infaller den 22
mars - detta också likadant varje år. Och det
kanske är mindre intressant. Men den andra
frågan gäller den Världsmeteorologiska dagen
som inträffar den 23 mars, dagen efter valet.
Man kan ju ana att Sverige kommer att vara
uppfyllt av valresultatet den 22 mars och att
Världsmeteorologiska dagen riskerar att hamna
i skymundan. SMS har haft vissa tankar på att
göra någonting i samband med firandet den 23
mars. Exempelvis skulle vi kunna vara med på
det öppna hus som man tänker ordna i Uppsala
vid universitet. Frågan är om de andra meteorologiska institutionerna tänker uppmärksamma dagen på något sätt, ex. SMHI och
Stockholms universitet.

Vi jobbar också med en ny hemsida som vi
någon gång under våren kommer att kunna
presentera för er alla.
Men sist men inte minst har vi haft ett framgångsrikt år vad gäller mötesverksamheten.
Idel spännande föredrag och personliga möten.
Notabla möten är t.ex. det stora halvdagsseminariet nyligen om Bättre Prognoser som
lockade nästan 60 personer till Ahlmansalen
vid MISU. Mer om det senare och på annan
plats. Men en sak är särskilt värt att notera. I
samband med prognosseminariet så gjorde vi
ett första försök med webcasting från ett SMSmöte. Kanske inte tekniken fungerade perfekt
hela tiden men detta första steg är ändå betydelsefullt. Det innebär att vi kan knyta ihop
alla delar av SMS med sina medlemmar
spridda över hela Sverige. Alla kan få full valuta för sin medlemsavgift. Ett tiotal personer
följde denna första webcast-utsändning. Det är
Matthias Mohr som på ett förtjänstfullt sätt
jobbat med tekniken för detta. Tack Matthias!
Den kommer också att kunna ses i efterhand på
vår hemsida.

Men innan vi går in i 2015 kanske man ska
blicka tillbaka lite på 2014. Utan att bli alltför
övermodig så måste jag ändå uttrycka en viss
glädje över det gånga året sett ur SMS-synpunkt. Vid årsmötet 2014 så fick vi (styrelsen)
klartecken att gå vidare med att utveckla SMS
verksamhet enligt i huvudsak de riktlinjer som
den särskilda arbetsgruppen för SMS Utveckling tagit fram i sin rapport. Nu går ju saker
och ting aldrig så fort som man skulle vilja
önska. Men vi har tagit oss an att gradvis förändra Polarfront enligt beslutet i februari. Vi
har utökat redaktionen och vi försöker vara
proaktivare när det gäller bidrag och artiklar i
PF. Vi vill också förmedla lite snabba nyheter
från den meteorologiska världen i form av notiser. Men vi kan inte täcka upp allt som sker
dessvärre. Jag skulle gärna vilja se en ”het
linje” till Polarfrontsredaktionen där ni läsare

Ett annat mer omfattande möte var presentationerna och diskussionerna om den meteorologiskt inriktade Arktisforskningen vid MISU
och MIUU som också var välbesökt. Jag tycker
också att föredragen i samband med årsmötet i
Norrköping var mycket intressanta och förstår
inte varför de drog så få deltagare. Här presenterades det nya operativa numeriska prognossystemet Harmonie/Arome som SMHI
samarbetet med Norge om. Det ersätter nu
gamla HIRLAM och blir arbetshästen i svensk
vädertjänst.
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Med detta i ryggen kan jag inte annat än se
fram emot nästa SMS-år. Då ska vi fortsätta
förändringsarbetet. Tycker ni att vi gör rätt eller fel? Hör av dig med synpunkter så kan vi
göra så att ännu fler medlemmar blir nöjdare.

Jag tycker att vi är på väg att hitta nya infallsvinklar på vår mötesverksamhet - inte minst
den sociala delen. Men året är inte slut. Det
finns ett tillfälle till att få glädja sig vid ett
SMS möte. Och här står det sociala verkligen i
fokus. Den 16 december ska vi aväta julbord
och lyssna på vädertjänst i Sotji under förra
vinterolympiaden. Och denna begivenhet äger
rum på SMS klassiska marker - Observatoriekullen i Stockholm.

Med detta önskar jag en

God Jul och ett Gott Nytt År
Svante

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

globala uppvärmningen, utan att uppvärmningen kunde ha andra orsaker. Han vände sig
mot många politiska beslut som föreslagits eller tagits för att hantera klimatförändringen.
Han tog ibland till en del drastiska exempel för
att illustrera detta och för vilket han av många
fick kraftfull kritik. Men det hedrar Tage att
han stod på sig.

Redaktören
Bästa läsare!
I elva år har jag editerat, ”satt” och korrekturläst Polarfront. Men nu är det slut för jag lämnar redaktörsjobbet när detta nummer 156 är
klart och har hamnat på hemsidan och på papper. Det har varit, och är fortfarande, ett roligt
och givande jobb. Men efter 44 nummer så är
det dags att lämna över till andra krafter att
vidareutveckla Polarfront. Den nye redaktören
är ännu inte utsedd men denne och övriga medarbetare i redaktionen är förstås helt beroende
av er skribenter som förser tidningen med dess
material. Många mycket trevliga kontakter och
samtal med både författare och läsare har det
varit och blivit under hela tiden.

I detta nummer av Polarfront kan vi njuta av
artiklar från tre ”nya” författare. I två artiklar
behandlas ämnet som Erik Kjellström talade
om på SMS-mötet 13 maj. Nämligen en vidareutveckling av honom själv och en personlig
tolkning av Carl Gustaf Ribbing (f ö en gammal elev till Tage). Sedan har Sven G Gustafsson skrivit en trevlig artikel från historisk synvinkel om svensk väderradarindustri. Utöver
detta finns en rapport från EMS-mötet i Prag,
en replik om havsisen samt diverse information.

Detta får mig att tänka på en speciell medredaktör och författare, Tage Andersson, och
som jag vill nämna ytterligare några ord om.
Jag skrev i förra Polarfront att Tage var en
orädd skribent. Det berodde förstås på att han
trodde på sin sak. Men inte på ett blint och religiöst sätt, utan han stödde sig på vetenskapen
och sin tolkning av forskningsresultat. Klimatmodellerna kan ju inte täcka alla faktorer,
de är inte perfekt utformade och dataprogram
innehåller oftast fel av olika slag. Bland 100
forskare där 98 st tolkar resultaten på ett sätt
men två tolkar på ett helt annat, så kan det
ibland visa sig att ”avvikarna” i slutändan har
rätt. Tage trodde inte på AGW, den antropgena

Var och en läsare ska naturligtvis fortsätta
tänka efter vad hon/han har att tycka och berätta om och göra det! Skicka era artiklar till
min adress så länge, så sänder jag dem vidare
till den nye redaktören.
Slutligen vill jag tacka för den här tiden och
ber att få önska läsarna

God Jul och Gott Nytt År!

Lars Bergeås
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Rapport från European Meteorological Societys 14:e Årsmöte och
den 10:e Europeiska Konferensen om Tillämpad Klimatologi
Svante Bodin
Vart annat år ordnar EMS (European Meteorological Society) tillsammans med Eumetnet
och några andra sponsorer en Europeisk konferens om tillämpad klimatologi respektive tilllämpad meterologi. I år ordnades den 10 Europeiska Konferensen om Tillämpad Klimatologi
i Prag 6-10 oktober och nästa år kommer den
årliga konferensen handla om tillämpad meterologi och gå av stapeln i Sofia, Bulgarien, 711 september 2015. Påföljande års möten äger
rum i Trieste, Italien, ECAC, 11-16 september
2016, och ECAM 10-15 september 2017,
Dublin, Irland. Sverige har tillfrågats om vi vill
stå värd för ett ECAC-möte 2018.

Vid SMS årsmöte i februari 2014 diskuterades
bl.a. hur vi skulle förhålla till de Nordiska respektive Europeiska samarbetena. Många ansåg att EMS-deltagande är matnyttigare än de
Nordiska Meteorologmötena, särskilt om man
kunde göra de svenska metodkonferenserna
nordiska och öppna för alla. Hur de nordiska
instituten ställer sig till detta är dock oklart.
Avsikten var att diskutera frågan på NMM i
Tromsö i juni i år men någon substantiell diskussion kom aldrig till stånd. Men årsmötet
beslöt också att SMS skulle bli aktivare i EMS
och se hur vi bättre kan nyttiggöra oss EMS
verksamhet.

Före den stora konferensen så ägde också EMS
årliga möte med dess högsta beslutande organ,
General Assembly, rum. I år hade undertecknad utsetts att representera SMS, som är röstande medlem i EMS. Från Sverige är också
SMHI och SAAB Aerotech s.k. associerade
medlemmar. SMS representerar Sverige i
EMS. För den som inte har varit med i EMS
sammanhang tidigare kan det var bra att veta
att EMS bildades 1999 i Norrköping under
konferensen om tillämpad meteorologi som då
ordnades av Eumetnet. I det första mötet 1999
deltog Ove Åkesson, Tage Andersson och
Anna Karin Åkvist. Dess första formella årsmöte hölls 2001. De viktiga exekutiva funktionerna ligger i Rådet (Council) som möts virtuellt flera gånger om året. För tillfället har Sverige ingen plats i Council. EMS främsta uppgift är att anordna de årliga Pan-europeiska
konferenserna om tillämpad meteorologi och
klimatologi. Men EMS delar också ut ett antal
priser liksom ordnar en fototävling vart annat
år.

EMS General Assembly
Mötet ägde rum söndagen den 5 oktober i
Prag, dagen för öppnandet av ECAC. Mötet är
kort och formellt. Verksamheten drivs av
Council och General Assembly tar bara upp
beslut kring verksamhetsberättelse, ekonomi
och budget, mycket likt ett svensk årsmöte i
vilken förening som helst. Val förrättas till
council och de olika kommittéerna men då
medlemmarna där väljs överlappande så är inte
alla platser uppe för omval varje år. För min
personliga del var det trevligt att träffa många
gamla vänner men jag måste också notera att
det skett ett stort inflöde av nya meteorologer.
25 personer deltog som representanter för de
olika medlemssällskapen.
En gammal Sverigevän valdes till ny President
i EMS, Horst Böttger som därmed efterträdde
Dominique Marbouty. Horst bor nu i Berlin
där EMS också har sitt sekretariat.
EMS har ett budgetproblem och det gäller inkomsterna från de årliga konferenserna. De
utgör den största inkomstkällan för verksamheten men är notoriskt oprediktabel. Förra året
gick med ett överskott på 59 t € medan 2014
beräknas ge ett underskott på ca. 28 t €. EMS
har dock en balans på ca. 115 t €.

Rent allmänt har intresset under senare år för
EMS inte varit särskilt stort från SMS sida och
såvitt jag har förstått inte från SMHIs eller
SAABs heller.
Däremot deltar många från Sverige i de årliga
konferenserna på olika sätt.

Liksom med Nordiska meteorologmötet är
trenden att ta ut de fulla möteskostnaderna via
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en deltagar/konferensavgift (plus lite till!). Vid
mötet i Prag var avgiften 380 € (3500 kr). Det
gör att deltagarna måste vara knutna till en institution som kan betala de fulla kostnaderna
och det kan tyckas vara inkongruent med att de
europeiska sällskapen är ideella organisationer.
Det utesluter många andra som inte längre kan
få sina resor bekostade av sin arbetsgivare. Å
andra sidan skulle detta kräva större stöd från
sponsorer. Nu har konferenserna ändå ett stort
deltagande genom att den vetenskapliga nivån
är så pass hög att de sedan starten är ett naturligt europeiskt forum för tillämpad meteorologi
och klimatologi för forskningsinstitutionerna
och de meteorologiska instituten.

att detta har blivit en tydlig tendens att varje
möte numer täcker båda de stora ämnesområdena meteorologi och klimatologi. Det tycks
tydligen finnas ett behov årlig täckning.
I programmet ingick också ett par workshops,
bl.a. en om hur man ska kunna göra EMS-konferenserna grönare ( minska miljöpåverkan). I
detta sammanhang var också frågan om webcasting uppe som EMS inte verkar ha någon
tidigare erfarenhet av.
De två större gemensammare delarna av konferensen var dels det särskilda symposiet om
”The challenges of Climate Services: bridging
the gaps” och utdelningen av EMS Silver Medal Award (och andra priser).
Det är uppenbart att det nu läggs ner mycket
arbete på att förbättra olika klimattjänster, inte
minst beskriva pågående och förväntade klimatförändringar och deras konsekvenser. Efter
den 3dje världklimatskonferensen i Geneve
2009, där ett ramverk för klimattjänster antogs,
så har WMO drivit dessa frågor på ett systematiskt sätt. En intressant person i detta sammanhang var Hans von Storch som är stimulerande men också lite av en skeptiker. Han var
inledningstalare vid detta symposium.

Den andra lite mer substantiella frågan var att
man ville ändra i stadgarna så att mandattiden
för Rådsmedlemmar ska vara tre år i stället för
två. Det motiverades med att de flesta som är
nyvalda har liten erfarenhet av Rådets arbete
och att de därmed blir produktiva först efter ett
år. De föreslagna ändringarna accepterades och
man antog också övergångsregler.
SMS har meddelat att vi kan ställa upp med en
Rådsmedlem nästa år då den nuvarande representanten för den Nordiska valkretsen, Sylvain
Joffre, avgår. Vi avböjde platsen förra året.

Den andra gemensamma punkten var prisutdelningssessionen. I år fick Peter Lynch från
Irland priset med motiveringen ”for his outstanding contribution to meteorological education and outreach activities, his important scientific contribution to numerical weather prediction and his leadership in international collaborations”. Dave Burridge gav en mer fullständig beskrivning av Peter Lynchs arbete och
bidrag till meteorologin.

10:e Europeiska konferensen om Tillämpad
Klimatologi
De årliga konferenserna är väl arrangerade och
förberedda. En särskild arrangemangskommitté
har hand om förberedelserna och programmet.
Det enda som jag tycker saknas är en deltagarförteckning. Det är tillräckligt många deltagare
för att ingen ska känna alla. I år deltog 613
personer från 45 länder. Från Sverige deltog 5
personer.

Peter Lynchs egen föreläsning var ett mycket
intressant föredrag om balanser i atmosfären
(geostrofisk balans, hydrostatisk balans mm.)
Han visade ex. NOAAs globala återanalyser
enbart baserade på markdata och hur de
mycket realistiskt återgav hela atmosfärens
vertikala och horisontella struktur. 2009 fick
Lennart Bengtsson EMS Silver medalj.

Programmet omfattade 35 olika parallella sessioner under fem dagar. Dessa ligger under
fem huvudområden: Monitoring Climate and
Climate Change, Understanding processes and
Climate Change, Research and Services for
socio-economic sectors, Communication and
education, Numerical Weather Prediction och
The atmospheric system and its interactions.
En allmän iakttagelse är att även om konferensens huvudtitel är Tillämpad Klimatologi så
handlade ändå nästan hälften av föredragen om
Tillämpad Meteorologi. Det bekräftades också
av Martina Junge, generalsekreterare i EMS,

Det är inte möjligt att ens ge en översikt över
alla de föredrag som hölls vid den fem dagar
långa konferensen. En del av föredragen har
publicerats och är tillgängliga via EMS hemsida. Mitt bestående intryck är dock att det var
en betydande bredd i utbudet och att man fick
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en god täckning av vad som tilldrar i den
meteorologiska världen genom dessa konferenser samtidigt som det finns ett stort antal
specialiserade sessioner för de närmast berörda. Det är också en utmärkt mötesplats för
att möta kollegor och utbyta erfarenheter.
Det är nog det närmaste vi kan komma de
årliga mötena med American Meteorological
Society i Europa.

Det kan nämnas att alla sällskap och länder
har bjudits in att komma med förslag på sessioner till mötet i Sofia som har det övergripande temat ”High impact weather and hydrological hazards: from observation to impact mitigation”. Deadline är den 3 januari
2015.

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

Havsis och temperatur
Replik av Edvard Karlsson till Svante Bodins kommentarer
att vintertemperaturen i Sverige korrelerar
med mängden vinteris i den del av Arktis
som ligger nära Skandinavien.

Svante Bodin ger värdefulla kommentarer
till min artikel om havsis i Arktis och Antarktis i Polarfront nr 155 okt 2014.T.ex. ger
han en tänkbar förklaring till den ökande
vinterisen runt Antarktis, nämligen en koppling till det klassiska ozonhålet.

Svante har också lite fel när han påstår att
temperaturen i Arktis har ökat de senaste 10
åren. Den har snarare varit ungefär oförändrad, på samma sätt som den globala temperaturen, vilket framgår av figur 1 (till vänster). Däremot fortsätter sommarisen att
minska och har halverats mellan 1995 och
2012 (figur 1 till höger).

Svante har däremot fel när han påstår att jag
gör två felaktiga antaganden, eftersom jag
inte gör några antaganden i min artikel. Däremot undersöker jag eventuella samband
mellan havsis och lufttemperatur, och finner
t.ex. att havsisen runt Antarktis inte tycks
bero på den globala lufttemperaturen, men

Figur 1. Till vänster rel.temperatur(oC) i Arktis1 60o-85o N och Globalt2.
Till Höger Is-area i Arktis3 (km2)
1

Lägre troposfären, satellit, http://www.climate4you.com/Polar%20temperatures.htm#ArcticLongMetSeries
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
3
http://nsidc.org/data/nsidc-0192
2

7

Polarfront nr 156 december 2014

Notiser Polarfront december 2014
Istäcket i Antarktis är nu det största som uppmätts med modern satellitteknik, och forskarna
har fortfarande inte kunnat reda ut varför Antarktis inte följer samma trend som sin nordliga
kusin Arktis– där isen fortsätter att minska.

Ozonhålet i år lika stort som i fjol
2

Ozonhålets storlek var 24,1 miljoner km den
11 september 2014. Detta är lika stort som i
fjol då den maximala storleken var 24,0 miljoner km2 den 16 september. Ändå en bra bit under rekorden 2006, 2003 och 2000 då ozonhålets storlek var 29,6, 28,4 respektive 29,9 miljoner km2. Medelvärdet på ozonhålets storlek
under perioden 07 september-13 oktober ligger
nu på ca 20 miljoner km2 jämfört med de
värsta åren då det var uppe i ca 25-26 miljoner
km2. Se
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/statistics/annu
al_data.html

Is-mysteriet har blivit allt viktigare i klimatdebatten då isen växt trots att planeten blir varmare.
DN/vetenskap 2014-11-28
The 15th EMS / 12th ECAM (EMS2015)
will be held from 07 to 11 September 2015
(I Sofia, Bulgarien, Red anm.).
We hereby invite you to take an active part in
organizing the scientific programme of the
conference by suggesting Sessions and Conveners based on the present Skeleton Programme at:
http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS20
15/provisionalprogramme

Mannen i Møre- och Romsdal står fortsatt
Fjället Mannen som spåddes rasa för en dryg
månad sedan pga. mycket nederbörd och milda
temperaturer står fortsatt! Invånarna som evakuerades har flyttat hem och rörelserna har
stabiliserat sig. Det är alltså fritt fram igen att
uppehålla sig under fjället Mannen. Norska
NVE har funderat på att vattenbomba det rasutsatta området, men bestämt sig för att inte
göra det. Radarsystemet Lisalab var orsaken
till evakueringen eftersom det visade en stor
acceleration av rörelserna, se
http://www.tu.no/klima/2014/10/29/slikprover-geologene-a-tidfeste-skredet-i-mannen.
Naturen har inte varit på geologernas sida den
här gången, men det blir spännande att se när
Mannen börjar rasa och om vädret utlöser
raset.

The Skeleton Programme was compiled by the
Programme and Science Committee members
of the respective Programme Groups based on
the input received from the community.
The open Call-for-Session-Proposals is open
until 03 January 2015. Afterwards, the Programme and Science Committee members will
compile the final Session Programme as the
basis for the Call-for-Papers.
From early February 2015 to 24 April
2015, the public is then invited to submit their Abstracts. This will be announced by separate email.

Antarktis istäcke kartlagt med ubåt

Please inform your colleagues about these opportunities. We look forward to receiving your
suggestions.

Forskare har för första gången kartlagt delar av
Antarktis istäcke i 3D genom att använda en
självgående ubåt som åker runt under isen och
scannar av undersidan med hjälp av sonar.

Katja Gänger
Copernicus Meetings
ems2015@copernicus.org

Forskarna som deltagit i projektet berättar nu
att deras kartläggning visar att isen är tjockare
än vad som tidigare varit känt. Men forskarna
varnar samtidigt för att dra för långtgående
slutsatser eftersom man endast kartlagt ett litet
område, skriver BBC.

NWP 60 år
De operationella numeriska väderprognoserna
firar 60 år i år. Det var Sverige som var först i
världen med detta. Se artikel om 50-årsminnet
av NWP i Polarfront nr 117 oktober 2004.

Förhoppningen är att den nya metoden ska
kunna användas för att kartlägga resten av den
antarktiska isen som på senare år varit något av
ett frågetecken.
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Nya regionala klimatscenarier för Sverige
Erik Kjellström, Rossby Centre, SMHI
Red anm:
Vid SMS-mötet i Stockholm den 13/5 2014 pratade Erik Kjellström om arbetet vid Rossby Centre med
regional klimatmodellering under titeln ”Simuleringar av framtida Svenskt Klimat”. Här presenteras
några resultat från de regionala klimatmodellerna vad gäller framtida klimat i Sverige.
Vid Rossby Centre på SMHI arbetar vi med att
utveckla och använda olika klimatmodeller.
För att beskriva klimatet på den regionala skalan räcker den horsiontella upplösningen i globala klimatmodeller (GCMer) inte alltid till för
att representera skillnader i land-/hav-fördelning, orografi och relevanta processer i atmosfären på ett tillräckligt bra sätt. För att kunna
köra klimatmodeller med hög upplösning utan
att det behöver bli alltför beräkningsintensivt
använder vi därför s.k. regionala klimatmodeller (RCMer). Där gör man en dynamisk
nedskalning för ett visst begränsat område.
Rossby Centrets regionala klimatmodell RCA
har utvecklats från den numeriska väderprognosmodellen HIRLAM, som under lång tid
använts på liknande sätt för att producera regionala väderprognoser, bl.a. vid SMHI. Vill
man läsa mer om utvecklingen av RCA så är
ett specialnummer i Tellus från 2011 en bra
startpunkt. Där är modellversionen RCA3 dokumenterad, liksom en rad tillämpningar för
historiskt, nutida och framtida klimat (se Jones
et al., 2011a). På senare tid har en ny modellversion, RCA4 tagits fram och använts i samband med CORDEX (Coordinated Regional
Downscaling Experiment) som är ett internationellt samarbetsprojekt kring regional nedskalning (Jones et al., 2011b). SMHI har tagit
fram ett i sammanhanget mycket stort antal
regionala klimatscenarier för Europa, Afrika,
Arktis, södra Asien, Nord-, Central- och Sydamerika. Här presenteras resultat från de europeiska simuleringarnaoch något om vad de säger om framtida klimatförändring i Sverige och
Europa. En del resultat finns också beskrivna i
Kjellström et al. (2014a) samt en mer omfattande beskrivning i en kommande SMHI-rapport i meteorologi och klimatologi (Strandberg
et al., 2014) där modellens förmåga att simulera det historiska klimatet också tas upp.

Osäkerheter kring framtida regional
klimatförändring
Vad som skall hända med det framtida klimatet
är osäkert. Osäkerheten är kopplad till hur stor
klimatpåverkan är och till vilken respons klimatsystemet har för en given grad av påverkan.
Dessutom tillkommer naturlig variabilitet då
klimatet även utan yttre påverkan har en inneboende variabilitet med exv. omväxlande
varma/kalla eller blöta/torra perioder. Dessa tre
källor till osäkerhet har olika stor relativ betydelse beroende på vilket tidsperspektiv och
vilken geografisk detalj som studeras. För de
närmaste decennierna är den naturliga variabiliteten en stor källa till osäkerhet medan det på
längre sikt alltmer blir graden av klimatpåverkan och respons som dominerar (se exv. Hawkins och Sutton, 2009). Dessa osäkerheter gör
att vi inte kan ge en bild av vad som skall
hända med Sveriges framtida klimat, det finns
många möjligheter. Däremot kan vi med klimatmodeller ta fram ett antal olika scenarier
som representerar de olika källorna till osäkerhet för att på så sätt uttala oss om möjliga
framtida utvecklingar.

Rossby Centres regionala klimatscenarier för Europa
Framtida klimatpåverkan styrs av en rad naturliga och av människan påverkade faktorer.
Några av de viktigaste handlar om samlade
utsläpp av växthusgaser under långa tidsrymder, hur atmosfärens innehåll av aerosoler
kommer att se ut, vilken markanvändningen
kommer att vara och hur solstrålningen kommer att variera med tiden. En rad scenarier, s.k.
RCP:er (representative concentration pathways), för framtida strålningspåverkan (där
alltså jordens strålningsbalans påverkas) har
tagits fram och använts i både globala och regional klimatmodeller (se exv. IPCC, 2013).
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På SMHI har vi använt olika scenarier med
hög (RCP8,5), lägre (RCP4,5) och relativt låg
(RCP2,6) strålningsdrivning (siffran motsvarar
strålningsdrivningen år 2100 jämfört med förindustriell tid, 4,5 betyder t.ex. 4,5 W m-2).
RCP8,5 motsvarar en värld där utsläppen fortsätter att öka kraftigt i framtiden medan
RCP4,5 är ett scenario med mindre ökning och
där påverkan stabiliseras fram mot slutet av
seklet. RCP2,6 är ett scenario som motsvarar
kraftiga minskningar av bl.a. koldioxidutsläpp
i framtiden.

sembler där en RCM drivits av så många olika
GCMer) så är det fortfarande en relativt begränsad ensemble. Studier där man använt
stora ensembler av GCM-körningar visar på
mycket stor variabilitet i klimatet och den naturliga variabiliteten är en avgörande faktor när
det gäller osäkerhet för de närmaste decennierna (exv. Deser et al., 2012).

Vad visar scenarierna för Sverige?
Ett stort urval av kartor som visar på olika parametrar och klimatindex finns att titta på via
SMHI:s hemsida
http://www.smhi.se/klimatdata/framtidensklimat/klimatscenarier#area=eur&dnr=0&sc=r
cp85&seas=ar&var=t. Där presenteras
ensemblemedelvärden och spridning mellan de
olika ensemblemedlemmarna. Dessutom finns
för Sverige observationsbaserad information
om variabiliteten i klimatet under de senaste
dryga 50 åren. Där finns också extra information om scenarierna, vilka globala klimatmodeller som skalats ner mm.

Hur mycket klimatsystemet påverkas av ändrad strålningsdrivning hänger samman med hur
känsligt det är. Klimatkänslighet kan anges på
lite olika sätt men ett mått är att titta på den
transienta responsen (TCR) vilket handlar om
att se hur stor uppvärmningen är när en dubblering av koldioxidhalten uppnås. Enligt IPCC:s
senaste bedömning ligger TCR sannolikt (sannolikt betyder här >66% chans) inom intervallet mellan 1,0 och 2,5 °C. Olika klimatmodeller beskriver klimatsystemet på lite olika sätt
och har därigenom olika grad av klimatkänslighet. På Rossby Centre har vi gjort dynamisk
nedskalning av nio olika GCMer med TCR i
intervallet 1,3 – 2,5 °C vilket alltså betyder att
de representerar större delen av det intervall
som pekas ut av IPCC. Men, det kan inte uteslutas att klimatkänsligheten är mindre eller
större än detta.

I stora drag visar scenarierna på ett varmare
klimat i framtiden med den största uppvärmningen under vintern och då särskilt för de
kallaste vinterdagarna som blir mycket varmare än idag. Detta eftersom det blir mindre
gynnsamt att skapa kalla luftmassor i ett klimat
med mindre utbrett snö- och istäcke. Ett annat
gemensamt drag i scenarierna är att nederbörden i allmänhet förväntas öka, både på års-,
säsongs-, och dygnsbasis. Här är dock osäkerheten, speglad av spridningen mellan de olika
simuleringarna, större och för t.ex. sommarnederbörden är ökningen mindre uttalad i landets
södra delar där det finns simuleringar som ger
minskad nederbörd. För vindklimatet är förändringarna relativt små och det är också en
stor spridning mellan modellresultat vilket gör
att osäkerheten är ännu större där. Ett gemensamt drag i simuleringarna är dock att vindhastigheten över idag istäckta havsområden
ökar i ett framtida varmare klimat. Det är inte
frågan om att det blir fler stormar eller mer
kraftig vind utan snarare att det blir svag vind
istället för lugna förhållanden då stabiliteten i
lägsta skikten inte blir så utpräglad.

GCMerna startas i mitten av 1800-talet och är
inte nödvändigtvis (eller snarare högst osannolikt) i fas med den observerade utvecklingen. I
den historiska delen av simuleringarna motsvarar den föreskrivna strålningsdrivningen
den som rekonstruerats för 18- och 1900-talet.
Detta gör att den långsiktiga temperaturökningen fångas av modellerna liksom tillfällig
avkylning i samband med kraftiga vulkanutbrott. Däremot fångas inte variabilitet på kortare tidsskalor med automatik, exv. finns i de
flesta simuleringar inte någon varm anomali på
norra halvklotet under 1930-talet vilket observerades i det verkliga klimatet. För de nio olika
simuleringarna för RCP4,5 och RCP8,5 betyder detta alltså att vi tittar på totalt nio olika
utvecklingar av klimatet under 1900-talet.
Även om dessa nio olika simuleringar är ett
stort antal i de här sammanhangen (det finns
inga andra centra som tagit fram lika stora en-

Klimatförändrings signalen är helt beroende av
tidsperspektiv och utsläppsscenario. Fram
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Spridningen mellan de olika ensemblemedlemmarna ger en indikation kring hur stor osäkerheten är. I figur 2 visas hur sommarnederbörden ändras till slutet av seklet i RCP8,5 där
stor ökning framträder över Östersjön och i
norr. Längst i söder är förändringarna små och
längre söderut i Europa (utanför kartbilden)
handlar det om minskning i nederbörden. Stor
spridning och liten signal med olika tecken
över sydligaste Sverige indikerar stor osäkerhet inför framtiden. För norra Sverige pekar
scenarierna mer entydigt på en kraftig ökning
av nederbörden.

emot slutet av seklet är skillnaderna mellan
utsläppsscenarier mycket stora medan det under de närmaste decennierna inte spelar så stor
roll vilket utläppsscenario som används. I Figur 1 (på sidan 1) visas t.ex. hur stor den simulerade ändringen i årsmedeltemperatur är i
de tre RCP-scenarierna för en tidsperiod i slutet av seklet jämfört med i slutet av 1900-talet.
För de närmaste decennierna är skillnaden
mellan olika simuleringar i mångt och mycket
styrd av vilken global klimatmodell som skalats ner. Detta speglar här dels skillnader i klimatkänslighet och dels den naturliga variabiliteten.

Figur 2. Beräknad nederbörd för sommaren (juni-augusti) för referensperioden 1971-2100 (överst till
vänster) som ett ensemblemedelvärde över nio simuleringar, förändringen i RCP8,5 fram till 20712100 jämfört med 1971-2000 (överst till höger) också som ett ensemblemedelvärde. Spridning i ensemblen beräknad som standardavvikelsen mellan de nio medlemmarna (nere till vänster). Kartan
längst ner till höger visar hur många av simuleringarna som visar ökad nederbörd.
Ändringar i extremt väder är något som har
stor potentiell påverkan på samhället och något

vi ofta får frågor kring. I Figur 3 visas på hur
återkomsttiden för nederbördsextremer mins-
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ning (vilket använts här) eller vid 12,5 km som
vi också gjort en del experiment med, inte kapabla att på ett bra sätt beskriva nederbördsextremer kopplat till konvektiv aktivitet. Lovande
resultat från simuleringar med högupplösta regionala klimatmodeller (1-3 km grid vilket
motsvarar dagens operationella väderprognosmodeller) visar på mycket bättre överensstämmelse med observationer men också på en
kraftigare klimatförändringssignal (se referenser i Kjellström et al., 2014b)

kar vilket i exemplet alltså betyder att det regnrikaste dygnet som statistiskt sett förekommer
en gång under en 20-årsperiod i referensperioden (1971-2000) kommer att inträffa oftare i
framtiden. Vid slutet av seklet i RCP8,5-scenariet kanske så ofta som vart femte år. Det här
hänger samman med den större mängd vattenånga som kan hållas i luften vid högre temperaturer. Det finns en del osäkerheter förknippade med den här typen av extremer. T.ex. är
regionala klimatmodeller vid 50 km upplös-

Figur 3. Beräknad ändring i återkomsttid för extremnederbörd här definierad som 24-timmarsnederbörd
som statistiskt sett återkommer en gång vart 20e år i referensperioden (1971-2000). Förhållandena avser
RCP8,5 för tre olika tidsperioder under seklet.
Jones, C., F. Giorgi, & G. Asrar, 2011b. The coordinated regional downscaling experiment:
CORDEX. an international downscaling link to
CMIP5. CLIVAR exchanges, 16, 34-40.
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Väderradar och Ericsson – en återblick
Sven G Gustafsson
Från slutet av 70-talet kom Ericssons försvarsdivision, min arbetsplats i många år, att intressera sig för civila områden, bl.a. rymdteknik
och fjärranalys. Samarbeten och kontrakt med
SMHI medförde expansion av fjärranalysområdet, framför allt i form av väderradar. Tage
Andersson, RadarTage, kom för mig att bli den
främsta kontakten vad gäller djupare radarkunnande och koppling till meteorologin. För en
tid sedan lovade jag Tage att skriva en artikel i
Polarfront och då med ett industriellt perspektiv med koppling till samarbetet mellan Ericsson och SMHI under PROMIS-tiden. Med stor
sorg mottog jag så nyligen budet att Tage avlidit 25 augusti i år. Efter diskussion med Svante
Bodin har jag överenskommit att fullfölja löftet
till Tage.

Ericsson Radar och SMHI
I slutet av 70-talet och början av 80-talet studerade SMHI framtida möjliga förändringar av
sin prognosverksamhet, utbyggnad av instrumentering, förbättrade datormodeller mm. Ett
antal rapporter skrevs varav en väsentlig var:
”Den framtida vädertjänsten vid SMHI - Utformning och system (PROMIS-90)” med
Svante Bodin m.fl. som författare och daterad
1979-03-14. Detta var under Lars Ag som generaldirektör. Jag är inte den rätte att relatera
SMHI:s arbeten i sammanhanget och kan heller inte helt följa händelserna som ledde till
inkoppling av Rymdbolaget, FOA (nuvarande
FOI) och Ericsson. Väsentligt var att dåvarande regering lade propositionen ”Prop.
1980/81:149 om Sveriges meteorologiska och
hydrologiska instituts verksamhet och organisation” daterad den 26 februari 1981. Propositionen antogs i allt väsentligt av riksdagen.
Rymdbolaget utförde åt SMHI ett antal huvudsakligen tekniska studier, av vilka den om väderradar underkontrakterades till Ericssons försvarsdivision i Mölndal. En rapport, ”Studie av
väderradar för civil meteorologisk och hydrologisk tjänst” med Sven G Gustafsson m.fl.
som författare, avlämnades 1979-11-19. En
delrapport om fysikalisk bakgrund gjordes av
FOA på beställning av Ericsson. FOA besatt
vid denna tid en omfattande kunskap om vågutbredning och atmosfärens inverkan på mikrovågor.

RadarTage
Samtliga Ericssons verksamheter inom fjärranalys är sedan några år sålda; en del återfinns
inom Saab Group, som även övertagit huvuddelen av försvarsverksamheten. Väderradarkonstruktioner och motsvarande rättigheter,
såldes till Enterprise Electronics Corporation
(EEC) i Enterprise Alabama.

Väderradarstudien
Studien, om än relativt kortfattad, gav ganska
tydligt utslag i form av en systemskiss, bedömningar av prestanda och förslag till väg
framåt enligt:

De produkter som levererades under 80- och
90-talen är nu i behov av modernisering, något
som pågår hos SMHI och hos flera av ursprungskunderna världen runt. Kanske en ytterligare anledning till denna återblickande
essä?

1. Ett nät av C-bandsradar (våglängd 5 cm)
ger tillräckliga prestanda vad gäller nederbördsmätning om kombinerat med data
från ett nät av konventionella nederbördsmätare
2. Yttäckning och elevationsupplösning kan
inte uppnås med enbart nederbördsmätare
3. Data fås i nära realtid

I texten har små notiser lagts in med kursiv stil.
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gående radarsystem. Uppdraget gick till L M
Ericsson i Stockholm. Ett antal skäl ledde till
start av en grupp för sådan utveckling i Stockholm. År 1956 flyttades gruppen till Mölndal
och där bildades en försvarsdivision. Tillgång
till tekniker, FoU-kontakt med Chalmers samt
bostadssituationen i Stockholm anfördes som
motiv för detta val. Förmodligen spelade även
försvarssekretess roll vid valet av en avskild
enhet. Bilden nedan är från 1940-talet och
visar pansarskeppet Drottning Viktoria försedd
med ”eko-radio”, som då var en term för det vi
idag betecknar med radar. Enligt uppgift
medverkade Ericsson redan i denna ”ekoradio”.

4. Detektering av 0-gradersisotermen möjlig
5. Med hänsyn till kvarstående osäkerheter
förordas en pilotradar, som bör ingå i en
regional vädercentral
SMHI följde i allt väsentligt förslaget.
Existerande väderradar i världen fanns huvudsakligen på X- (3 cm), C- (5 cm) och S- (10
cm) banden. Alla var icke-koherenta, dvs. utan
förmåga att utföra hastighetsmätning på nederbörd mha dopplerteknik. Icke-koherent radar
störs också av markekon då antennloben sveper lågt över berg och höjder. Ericsson var och
är (nu inom Saab Group) ett i världen ledande
dopplerradarföretag, pionjär på området. Det
ansågs i studien att dopplerteknik var ett självklart val, något som även skulle ge en tätplats
på väderradarmarknaden. Någon signifikant
teknisk risk fanns inte, då Ericssons försvarsdivision utvecklat, tillverkat och sålt 100-tals
sådana system.
Våglängdsvalet är väsentligt, för att inte säga
avgörande, och C-bandet har visat sig vara riktigt för vårt klimatområde. På andra breddgrader, med potential för större atmosfärsdämpning och högre frekvens av kraftig nederbörd,
kan man tvingas välja 10 cm våglängd (S-bandet). Varje radarenhet blir då mycket större,
dyrare och mera svårinstallerad.

Pansarskeppet Drottning Viktoria med ”EkoRadio”

Verksamheten inom försvarsdivisionen, som
även haft enheter i Stockholmsområdet m.fl.
platser, var redan från början forskningstung
med dominans av ingenjörer, en stor andel med
högskoleutbildning och flera med forskarutbildning.

Telefonaktiebolaget L M Ericsson

SMHI radarkontrakt till Ericsson
Ericsson - ursprungligen Telefonaktiebolaget L
M Ericsson - är som bekant ett världsledande
företag inom telekommunikation. Företagets
försvarsdivision har sedan 1950-talet även utvecklat radar och besläktade system, till en
början för svenskt försvar, men senare för en
världsmarknad.

Väderradarstudien utfördes - som nämnts - under 1979. Ericsson, såväl som SMHI, fortsatte
med diverse studier och nära kontakter upprätthölls, samtidigt som Ericsson rörde sig ute i
världen både för att inhämta kunskap och för
att knyta marknadskontakter. I åtskilliga fall
supporterade SMHI och Ericsson varandra.
Exempel på detta var i de nordiska länderna, i
Spanien och i Kina.

Spin-off från försvarsteknologi till telekommunikationsteknologi finns det många exempel
på och har setts mycket positivt från företagsledningen. Spin-off åt andra hållet förekom(mer) förstås också, inte minst vad gäller
Ericssonenheternas marknads- och kulturkunnande samlat i över 100 länder i över 100 år.

Det uppstod en intressant och givande erfarenhetskoppling mellan å ena sidan förvaltning,
politik och medialt uppträdande och å andra
sidan en industriell värld. Bland annat presenterades Ericssons kunnande för vice statsminister Ingvar Carlson i ett personligt möte på
Statsrådberedningen. Under nästa ministär tillbringade kommunikationsminister Ulf Adelsohn och GD Lars Ag en heldag i Mölndal
med presentationer och visningar av radar- och
annan teknik.

Försvarsdivisionen i Mölndal
Regering och riksdag beslutade efter andra
världskriget att Sverige, som neutralt land,
måste kunna försörja försvaret, inte bara med
flyg- och vapensystem, utan även med däri in-
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Avtal om samarbete och färdigutveckling av
väderradar för Norrköping, skrevs under av
Lars Ag, SMHI och vVD Ulf H Johansson,
chef för Ericssons försvarsdivision. Samtidigt
undertecknades beställning på väderradar för
Arlanda. Se bilden nedan.

En del enheter och komponenter inköptes till
denna första C-bands dopplerväderradar, för att
hålla ett högt tempo, men utveckling av egna
Ericssonenheter pågick parallellt på Ericssons
egen bekostnad. Den första helt egna produkten levererades till Köpenhamn och placerades
på Kastrup. Nummer två blev Arlandaradarn.

Lite om radar och väderradar
Radio Detection and Ranging - Radar - bygger
på idéer ganska långt bak i tiden och har haft
flera olika beteckningar innan denna term allmänt antogs. Hela det elektromagnetiska området beskrivs på ett kompakt sätt av Maxwells
(1831-1879) ekvationer, som också förutsäger
existensen av elektromagnetiska vågor. Heinrich Hertz var den förste att detektera sådana
(Hertzska) vågor (1888).

Underteckning av kontrakt på utbyggnad av väderradarsystem i Norrköping och Arlanda 5 sept. 1985
av vVD Ulf H Johansson, Ericsson och Lars Ag,
GD SMHI. Övriga: Bengt Isaksson, Arne Andersson, Birger Ekengren, Ericsson.

Engelsmannen Watson-Watt tillskrivs ofta
”uppfinningen radar” och då daterad till 1935.
Detta system utförde inte bara detektering utan
också uppmätning av avstånd och bäring. Som
väl känt, spelade Storbritanniens uppbyggnad
av radarkedjor längs kusterna en avgörande
roll för andra världskrigets utgång. Dock fanns
mycket tidigare radarlika uppfinningar. Amerikanerna Breit och Tuve vid Naval Research
Laboratory lyckades 1925 mäta höjd till jonosfärsskikt genom att använda pulsade elektromagnetiska vågor. Redan 1904 fick tysken
Christian Hülsmeyer patent på ett ”Telemobiloscop”, men fick inget napp på sin uppfinning. Apparaten kunde detektera fartyg, men
mätte inte riktning och avstånd.

Den på SMHI:s tak i Norrköping placerade
radarn ingick i projektet PROMIS 600, vars
beteckning kom av Norrköpings 600-års jubileum vid denna tidpunkt. En bild visar ett glatt
gäng på detta tak med radomen i bakgrunden.
Lars Ag, med intresse för radar och sinne för
PR, föreslog att den stora radomen skulle belysas inifrån, så SMHI-texten syntes på långt
håll. Utmärkt idé, men det såg ut som ett fult
lapptäcke utifrån och belysningen släcktes för
gott. Vi ”experter” i Mölndal, borde ha insett
att radomer, för att odistorderat släppa igenom radarvågorna, inte får uppvisa något regelbundet mönster i den glasfiberkonstruktion
som denna 6-metersboll består av. Så var radomen förstås byggd.

Anekdoter talar om tvister om patent mm mellan Hülsmeyers efterlevande och Watson-Watt.
Christian Hülsmeyers dotter skall ha skrivit till
Watson-Watt att ”Storbritannien vann andra
världskriget med hjälp av den tyska uppfinningen radar”.
Intressant nog fick Hülsmeyer en upprättelse
då han hyllades vid konferensen ”Weather and
Astro-Navigation” i München 1955.
Någon start för väderradar i tiden är svår att
tydligt definiera. MIT i Cambridge Massachusetts gjorde på 40-talet mängder med vågutbredningsexperiment och studerade bl.a.
atmosfärsekon. Här lades inom Radiation Laboratories grunden för västvärldens radarkunnande inklusive användning för meteorologi,
även om experiment och utveckling försiggick

PROMIS 600 invigning. Birger Ekengren, Lars
Dahlberg, Lars Osin Ericsson, Sverker Magnusson
SMHI, Sven G Gustafsson Ericsson, Lars Ag,
okänd, SMHI

15

Polarfront nr 156 december 2014

på många andra platser i världen. I Sverige användes väderradar tidigt av flygvapnet och då i
direkt anslutning till flottiljer. De äldsta stationerna arbetade på X-bandet (våglängd 3 cm)
och användes även till följning av sondballonger för vertikal profilering av atmosfären.
Radar används i försvaret, i civil flyg-, sjö- och
landtrafik, men har många andra tillämpningar.
Våglängd från 100-tals meter ned till mikrometer förekommer, beroende på ändamålet. De
flesta känner till polisens hastighetsmätande
(doppler-) radar, småbåtsradar och de olika
typerna av flygtrafikövervakande system, vars
stora antenner roterar i de klotformade radomer
som syns vid flygplatser eller på höga punkter i
landskapet. S.k. sekundärradar, utgör ett viktigt
instrument för övervakning av flygtrafiken.
Georadar används för att ”se” ned under markytan, studera jordlager, leta tekniska eller arkeologiska strukturer. Nästan alla kommersiella
flygplan har i nosen en enkel väderradar, som
vägleder piloten i svårt väder. Sådan väderradar har Ericsson aldrig sysslat med. Idag är det
inte ovanligt att våra personbilar är utrustade
med mer eller mindre sofistikerade små radar
för varning eller t.o.m. styrning av fordonet.
Listan kan göras mycket längre.

Cobra Dane på Shemya i Alaska

Ericssons nosradar för Saab JA37/A
På bilden ovan visas nosradarn till JA 37 Viggen, en X-bands dopplerradar med multipla
funktioner konstruerad något tidigare än
dopplerväderradarn.

Som en ytterlighet i komplexitet utvecklades
på Raytheon Company i Boston spaningsradarn Cobra Dane. Detta projekt var en konsekvens av SALT II-avtalet mellan Sovjet och
väst. Installationen finns på Shemya, en av de
yttersta öarna i Aleuterna i Alaska och övervakar ballistiska uppskjutningar i Sovjet/Ryssland. ”På andra sidan”, ska finnas en motsvarande radar. Antennen är uppbyggd av 30 000
fasstyrda element i en 36 m hög struktur, sändaren har 96 samsändande s.k. TWT-rör och
en medeleffekt på över 1 MW. Radarn arbetar
på L-bandet (c:a 30 cm) och hanterar många
mål samtidigt. Se bild nedan.

I flertalet radarsystem bortser man från den
mottagna signalens amplitud, man använder
endast fasen. Mottagen effekt blir proportionell
mot avståndet upphöjt till minus fyra. Därav de
höga effekter som krävs i en radar. Det medför
betydande svårigheter om man också vill använda den mottagna signalens amplitud, s.k.
signaturanalys, men det är just vad som krävs i
en väderradar. Alla enheter måste då vara
mycket stabila och välkalibrerade.
En liten överkurs: På ett helt grundläggande
plan kan informationsinhämtning från en generell radar beskrivas av de partiella derivaφt
torna av den mottagna signal E = Ae , där A
är amplituden, f frekvensen, φ fasen, t tiden
och x en längdkoordinat. En modern väderradar använder formellt sett alla uttrycken utom
de för form och rotation. Formbestämning
(droppform, hagel) är nu aktuell genom att
införa två polarisationer.

Det finns inga träd på Shemya. Inte så mycket
pga. kylan, som för att det blåser starkt och
ofta. I varje fall berättades så för mig, när min
chef - jag var Raytheonanställd i flera år tyckte att jag, som härdad nordbo, borde vara
kvalificerad att åka dit upp och arbeta. Jag
kom aldrig dit, men det var fascinerande att
medverka i detta projekt.
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Väderradar

Ericssons dopplerväderradar

En väderradars främsta uppgift är att studera
nederbörd, helst kvantitativt och kan då medverka i prognosverksamhet. Med dopplerradar
får man även möjlighet att tämligen detaljerat
analysera vindar. I speciella konstruktioner kan
man studera moln, Clear Air Turbulence
(CAT) och farligt ”wind shear”, men har då att
arbeta med mycket svaga signaler. Det senare
görs i USA vid flera flygplatser med
Raytheonbyggda Terminal Doppler Weather
Radar, TDWR.

Flera utvecklingssteg togs vid konstruktionen
av denna radar, som förstås även omfattar datorer, programvaror och annan periferiutrustning. Antennen, med en diameter på 4,2 m,
som ger en lobbredd på 0,8 grader, är tillverkad i glasfiberkomposit och krävde stora verkstadsutrymmen. Elektronikenheterna, sändare,
mottagare och signalbehandling är betydligt
kompaktare än dåtidens konkurrerande system.
Detta är en effekt av Mölndalskunnande från
flygradarkonstruktion.

Typ av nederbörd är relativt svårt att säkert
bestämma - regn, snö eller hagel. Ansatser har
gjorts åt detta håll, bl.a. genom att använda två
polarisationer, men man förlitar sig även på
annan information för sådant avgörande. Ericsson levererade tidigt antenntillsatser för försök
med dubbel polarisation till bl.a. NCAR (National Center for Atmospheric Research) i
Boulder Colorado. Modifieringar är nu på gång
i Sverige och på många andra håll för att införa
dubbla polarisationer.

Nedan visas en liten bildkavalkad av installationer och system. Till Spanien levererades det
största enskilda systemet med initialt 13 radarstationer (senare utvidgat) och lika många lokalcentraler. Totala värdet av de spanska orderna överstiger SEK 200 millioner i dagens
penningvärde. I Norden byggdes näten upp
successivt och med flera olika ansvariga organisationer. Även här pågår uppgraderingar,
bl.a. med dubbel polarisation, som nämnts
ovan. Ett stort system levererades som en
komplett order till Nya Zeeland. I övrigt har
Ericssons väderradar och andra fjärranalysutrustningar sålts till ett 20-tal kunder över världen.

Ett grundläggande samband relaterar mottagen
signaleffekt till regnintensitet enligt den vedertagna relationen
b

Z=ar

Z är ett normerat effektmått (oftast i dB)
r är regnintensiteten i mm/h
a och b är konstanter
Vanliga värden på konstanterna är a = 200 och
b = 1,6, men typ av nederbörd svarar mot något olika värden på dessa konstanter. Uttrycket
är empiriskt, men har en fysikalisk bakgrund
där grundläggande scatteringteori visar att reflekterad effekt från ett litet element - en
droppe - är proportionell mot droppens diameter upphöjt till 6. Summeras sedan dessa bidrag
i en enhetsvolym fås storheten Z.
En väderradar på Taiwans flygplats
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Vacker dopplerdisplay
Första Ericsson väderradarn. SMHI Norrköping

Någon av installationsplatserna på Nya Zeeland ligger på toppen av ett för ursprungsbefolkningen, maorierna, heligt berg. Där utfördes ceremonier med ursäkt och vädjan om
tillåtelse från de högre maoriska makterna att
röja träd och annat.

Kina blev ett ganska dystert kapitel, med
minimala försäljningar, men många besök i
båda riktningarna. En inledande studieresa
gjordes av en delegation om de åtta personer som syns på bilden nedan.
Ericsson C-bands väderradar, systemtest

Den enda riktiga exporten från Ericssons
väderradarsida blev marknadschefen Gunnar Wenneberg, som i flera år var chef för
en Ericssonenhet i Kina! I övrigt blev och
är Kina en jättemarknad för koncernen,
men inte för väderradar.

Spanska väderradarnätet
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Detta var medan Kina fortfarande var i stort
sett stängt, vilket ledde till många oförglömliga upplevelser. Det dystraste minnet var
när vi på Nanjings nästan antika universitet,
fick veta att av de hundratals professorer
och lärare som under ”kulturrevolutionen”
skickades ut till jordbruksarbete, bara någon
enstaka återkom (levande). På detta besök
visades vi också ett bibliotek med väderanteckningar från århundraden. I raden av
skrynkliga och dammiga små årsskrifter
fanns en lucka på 10 år - ”kulturrevolutionen”! Vi fick alla kinesiska namn, som på
kinesiskt vis, skulle karakterisera oss som
personer. Roligast var Gunnar Wennebergs:
”Han som alltid sjunger innan han dricker”.
Det skålades inte sällan i Mao Tai!

Borås omfattades ca 100 personer. Tre
meteorologer anställdes under åren,
Tönnes von Zweigbergk, som haft uppdrag
för SMHI och Ericsson ute världen, men
avled tragiskt alldeles efter sin pensionering, då just hemflyttad till Sverige.
Mickael Bäckström är sedan flera år marknadsdirektör kopplad till Ericssons koncernledning. I Kista fanns ytterligare en
meteorolog, Björn Wahlstedt, som senare
startade Indic AB. Så kan det gå för meteorologer i industrin!
Trots tekniska och marknadsmässiga framgångar, lyckades vi inte uppnå acceptabel
lönsamhet. Vår främste konkurrent, Enterprise Electronics Corporation, EEC, i Alabama, som länge dominerat väderradarmarknaden, låg på en kostnadsnivå som
var avsevärt lägre än den svenska. En elak
dollarkurs gjorde ont värre och efter att ha
misslyckats med att komma in på den helt
politiska kinesiska marknaden, fanns inte
mycket annat att göra än att söka en annorlunda lösning. Efter några hemliga
möten på diverse platser, överenskoms att
EEC köper Ericssons väderradarverksamhet.

Ericsson och SMHI deltog i ett antal europeiska samarbeten, bl.a. COST-program
(”Cooperation europeénne dans le domaine
de la Scientifique et Technique”). Speciellt
viktiga var COST 72 om väderradar och
COST 73 om väderradarnätverk. Ericsson
hade förmånen att länge vara ensam industrideltagare. Vid många möten i Europa
var Tage Andersson den officielle delegaten för Sverige.
Epilog

Ansvar för levererade utrustningar hanterades på olika sätt, där bl.a. EEC, och
svenska flygvapnet tog på sig underhållsarbeten. Jag bildade 1989 Cirrus Consulting AB, som övertog vissa uppgifter bl.a. i
Spanien och inom EEC. Just nu håller EEC
ett kontrakt mot SMHI med Saab Group
som underleverantör.

I de stora koncerner som arbetar med försvarssystem, finns ofta både en egen önskan och samhälleligt och politiskt tryck att
också utveckla civila produkter. Vad gäller
väderradar kom starten inifrån, men SMHI
spelade förstås en avgörande roll. Många
är de politiska påtryckningar som välvilligt
men ofta okunnigt försökt styra industrin
på detta sätt.

Denna tid saknar åtskilliga av oss, men
många personliga band lever kvar, i vissa
fall något omorienterade mot de besläktade
områdena miljö och klimat.

Totalt med en datororienterad grupp i Kista
emanerande ur VädL:s gamla projekt, Väder 70/Väder80, vissa specialistfunktioner
ur de centrala enheterna och produktionen i

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Om kommande SMS-möten 2015
Mer detaljer om anmälan m m kommer
efter hand.

* 10 februari 2015, kl 16.30,
Årsmöte, SMHI Upplands-Väsby
Föredrag om vindenergi planeras.

Efter den 10/2 så är noteringarna
preliminära. Den nya styrelsen beslutar
efter årsmötet.

* 30 mars 2015, SMHI Norrköping,
Hörsalen, kl. 15.00.
I Samverkan mellan STF och SMS,
Bertil Larsson.

* Onsdag 2015-01-21 METOCC i
Enköping kl 16.00 -17.30.
Därefter intas enklare förtäring efter
beställning.
Kjell Dennerstedt och Michael Hansson
visar Försvarets meteorologiska och
oceanografiska centrum. (Se särskild
kallelse)

Polarexpeditioner under 20 år
Hedersdoktorn, polarforskaren, meteorologen, ornitologen med mera berättar minnen
från sina elva polarexpeditioner. Det handlar om det vetenskapliga arbetssättet men
även om möten med isbrytare från Kanada
och Sovjet/Ryssland. Dessutom får vi höra
om landstigningar som ledde till märkliga
möten med nordsibiriska invånare. Bertil
var i oktober 2014 VIP-gäst när Oden gick
från Tromsö till Landskrona så vi kan även
bli upplysta om aktuella skeenden.

-

Kort information om försvarets vädertjänst idag. (Det har ju förändrats
senaste tio åren med betydligt större
internationella inslag, rymdväderfrågor osv)
- Demonstration av METOCC:s nya
förträffliga vädertjänstsystem NinJo
(som ju även används av vädertjänsterna i Tyskland, Schweiz, Kanada och
på DMI, Danmark)
- Visning av METOCC:s ändamålsenliga lokaler

* 7 maj 2015, 16.00 – 18.00 MISU
Det planeras ett diskussionsmöte om
utbildning med deltagare från olika intressenter och aktörer.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEBATT:
I modellernas värld
Carl Gustaf Ribbing
Tisdagen den 13 maj deltog jag i SMS-seminariet på Meteorologiska institutionen,
Stockholms universitet (MISU). Det gavs
av Erik Kjellström från Rossby Centre i
Norrköping och hade rubriken

Jag erinrade mig en internettext som innebar att regionala modeller var än sämre/
omöjligare än globala, men saknade en
precis referens. Med hjälp av en kommentator på denna blogg, fick jag referensen1. Arbetets slutsatser är att regionala
prognoser avseende temperatur och nederbörd för tidperioder ända upp till 30 år visar dålig överensstämmelse med de uppmätta värdena. Detta gällde även i aggregerade fall då man bildat en stor region av
flera ursprungliga, t ex hela USA. I den
svenska versionen av IPCC-rapporten kan
man finna ett liknande förbehåll:

Simuleringar av framtida Svenskt
klimat
Det var meteorolog Tage Andersson, på
60-talet min lärare i meteorologi i Uppsala,
som uppmanat mig att fara dit. Detta var
ett fullt tillräckligt skäl, men det framgick
av kallelsen att det skulle handla om den
regionala klimatmodellen RCA, och om
hur den använts inom ramen för CORDEX
(Coordinated Regional Downscaling Experiment) som är en europeisk satsning för
att få fram högupplöst regional klimatinformation. En extra lockelse att åka dit var
hoppet att det skulle ge mig stoff till ett
inlägg på SIs blogg:
www.klimatupplysningen.se

Det är fortfarande svårt att på ett tillförlitligt sätt simulera och attribuera observerade temperaturförändringar på mindre
skalor. På de mindre skalorna är de naturliga klimatvariationerna relativt sett
större, vilket gör det svårare att urskilja
förändringar som kan förväntas på grund
av en yttre påverkan. Osäkerheter i fråga
om lokal påverkan och återkoppling gör
det också svårt att uppskatta i vilken grad
ökade halter av växthusgaser bidrar till
observerade småskaliga temperaturförändringar

Detta inlägg har sedan medfört att Lars
Bergeås erbjöd mig att skriva en anpassad
version för Polarfront. För detta är jag givetvis både glad och hedrad.

Jag var nyfiken på hur man i Sverige
tacklar dessa problem. Som vanlig tidningsläsare finner man att klimatprognoser
görs på beställning av både kommunala
myndigheter och läns-d:o. Både som akademiker och skattebetalare har jag därför
anledning att intressera mig för de regionala prognosernas kvalitet.
Figuren visar principiellt att det handlar
om att avgränsa en ruta på jordytan, och
sedan inom denna använda klimatmodeller, som då förhoppningsvis kan ha en
bättre input av geografiska detaljer och
kanske också ge bättre besked om det är
Vänern eller Storsjön som kommer att
svämma över om 50 år. Jag åkte till semi-
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nariet för att lära mig huruvida regionala
framtidsprognoser skall kunna ge högre
precision när man fortfarande har den globala klimatutvecklingen som input vid
regiongränsen.

organisationer. Det anses numera nödvändigt att beakta klimatframtiden inför byggandet av vägar, järnvägar och hamnar.
Det har i sin tur lett till det ovannämnda
europeiska samarbetet, CORDEX. Nästa
figur visar en mer realistisk bild av de regioner, och deras höjd över havet, som är
aktuella i Cordexsamarbetet.

Erik Kjellström inledde med att berätta
om den stora efterfrågan på regionala
prognoser som finns från myndigheter och

Citerat från: J. H. Christensen, E. Kjellström, F. Giorgi, G. Lenderink,
M. Rummukainen Climate 44: 179–194, 2010
ökningen i strålningsdrivningen från
växthuseffekten. Pinatuboutbrottet
1992 syns i de regionala modellerna,
men inte de senaste 15 årens ”tillplattning” i temperaturkurvan. Det är tydligen ett problem som Erland Källén
behandlat i ett tidigare seminarium på
MISU. Om jag förstod rätt har han gett
sitt godkännande till påståendet att
överskottsvärmen gått direkt ner i
djuphaven.

Det är alltså inte frågan om klimatforskning för enstaka kommuner, som
vi ibland kan läsa om media. Det
minsta område Kjellström nämnde var
Östergötland.
När det gäller input vid gränserna, så
har de regionala klimatmodellerna
(RCM) använt sju olika GMO-modeller med fyra olika emissionsscenarior
(läs ”koldioxidutsläpp”). Det blir alltså
28 omfattande beräkningar för de olika
klimatkomponenterna temperatur, nederbörd, snötäcke mm. På senare tid
har även CMIP-resultat testats som input. När det sedan gäller beräkningar
inom regiongränsen blev det för mig
inte helt klart om det var något som var
principiellt annorlunda jämfört med de
globala beräkningarna. Det framgick
att inom de närmaste decennierna
kunde naturliga variationer övertrumfa

Kjellström nämnde att man förbättrat
beskrivningen av jordmånen, som har
betydelse för fuktbalansens utveckling.
Den avgörande skillnaden är i varje
fall den förbättrade rumsupplösningen. RCM-beräkningarna görs
normalt i en geografisk cell som är
50x50 km, men i enstaka fall har gått
ner till 12.5 x 12.5 km – dvs 16 ggr
mer beräkningar. Detta medför en
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kännbar kostnadsökning, och det är
oklart om vinsten i rumsupplösning
motiverar detta.

En stor del av resultaten redovisades i
kartdiagram som figuren nedan.

Denna bild är nr 30 från Kjellströms PP-presentation:
https://www.dropbox.com/s/mnsvagsxr01sjbq/Climate%20Simulations%20SMS_EK_140513.pdf

I detta fall visas prognosticerade 2 m:s
vintertemperaturer för perioden 196190 från ett antal olika modeller och
emissionscenarior. Enligt Kjellström så
är det ett problem att t ex RCM-modellerna ger för låga temperaturer i
Norden och något för höga i södra Europa.

överensstämde - eller att man åtminstone kunde förklara varför de skilde
sig åt – än att RCA-modellerna stämmer med mätningar. Tiden var inte
mogen för att jämföra med uppmätta
temperaturer. Likafullt ansågs sig
Kjellström kunna förutsäga att vid
nästa sekelskifte kommer Europa att ha
signifikant högre temperatur. För
Stockholm visade han nedanstående
diagram som förutsäger en vintertemperaturhöjning just för Stockholm.

Den viktigaste frågeställningen föreföll vara i vilken mån man erhållit
överensstämmelse mellan modeller
som givits samma förutsättningar,
och hur väl dessa stämde med de
globala beräkningarna. På min fråga
svarade Kjellström att det på detta stadium var viktigare att modellerna

För mig är det en utsaga helt hemmahörande i, och begränsat till, modellernas värld.
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Denna bild är nr 40 från Kjellströms PP-presentation
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