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Ordföranden har ordet

Redaktören har ordet

I Kalifornien har man infört ett nytt begrepp Reverse spring. Man börjar våren med värme och
slutar med kyla. Det påminner onekligen om den
svenska våren och försommaren. Man kan inte
påstå att detta gör människan gladare. T.ex. så
blir det ingen egen färskpotatis till midsommarbordet. Å andra sidan har blomningen varit utdragen och det har blivit mer tid att njuta av de olika
blomningarna som inte alla har skett på en gång.
Det finns t.o.m. chans att det finns midsommarblomster kvar till midsommar.

Efter en hektiskt vår börjar nu sommarlunken
infinna sig så långsamt även om vädret, i alla fall
i Götaland och Svealand, inte har visat sig från
sin bästa sida för oss som gillar värme och sol. I
detta sommarnummer kommer ni läsare att upptäcka flera intressanta artiklar och notiser; några
berättar händelser från meteorologins tidigare
historia medan andra redovisar händelser och
vetenskapliga rön i nära nutid. Jag tror att den
bredd vi uppvisar i Polarfront ger våra medlemmar intressanta vinklingar och perspektiv inom
atmosfärsfysiken men den fyller även ett visst
tomrum skulle jag tro inom detta sakområde.

Men det sista som dör är hoppet. Efter en kall
juni kan det mycket väl bli en varm juli. Jag
minns en rad somrar på 70-talet då juni istället
var varm och skön medan juli blev kall och regnig. Efter några sådana år tog jag semester i juni
istället. Det årets juni bröt trenden och blev blöt
och kall. Så mycket för det. Det kanske gäller att
vara uthållig.

Framöver kommer Polarfronts redaktion att
nyttja personal på forsknings- och utvecklingsavdelningen på SMHI för att granska inkomna artiklar till Polarfront med vetenskapligt innehåll.
Anledningen är att vi i redaktionen har en inriktning att höja den vetenskapliga statusen på tidskriften Polarfront. Därmed inte sagt att kåserier
och historiska betraktelser inte är välkomna i
framtiden.

ACCU-Weather har en dag för dag prognos för
hela juli. Ska bli roligt att följa hur det går. Ingen
högsommardag men heller ingen dag under 20
grader. Alltid något.

Vi i redaktionen uppmanar er att samla på er
sommarbilder, roliga och intressanta väderupplevelser under sommaren. Skriv sedan ner era
meteorologiska upplevelser så att övriga Polarfrontsläsare också får dela er glädje och intressanta upplevelser. Kanske redan till numret i
höst.

Men blickar vi ännu längre fram i tiden så har vi
en intensiv SMS-höst framför oss. Vi kör igång
den 8 september kl. 16 på SMHI i Norrköping.
Då ska Marcus Sjöstedt på SMHI tala om Meteorologi i Sociala Medier.
Höstens halvdagsseminarium blir den 11 november (lite osäkert med exakt datum) i Uppsala och
handlar om den Vetenskapliga Basen för det nya
Parisavtalet, som ska slutas i Paris i december i
år. Vilka klimatvetenskapliga frågor är de viktigaste i själva förhandlingarna? Det mesta som
står i IPCCs flera tusen sidor tjocka utvärdering
av det klimatvetenskapliga läget, AR5, kommer
aldrig upp i förhandlingarna. Men vad pratar de
om? Det ska vi utreda och ge den vetenskapliga
information som förhandlarna lyssnar till.

/Michael

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt meddelande från
kassören

Hösten kommer att avslutas på Observatoriekullen enligt nygammal tradition med föredrag och
julbord. Något att se fram emot och en av årets
höjdpunkter.

SMS har ett bra medlemsregister tillsammans
med bokföringen. Därför ska du meddela kassören om du ändrar adress, e-post, eller önskar
ändra din prenumeration.

Men det är kanske lite för tidigt att prata om
vinter och jul. Istället så ska vi följa rådet:

Årets medlemsavgift borde varit inbetald senast i
maj månad. Att ringa till de som inte betalar tar
tid, därför skickas mejl.

I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd
dig vid den gode gudens gåvor.

Ha en skön sommar!

Här kommer ett fullmatat nummer av Polarfront
att glädja sig åt regniga dagar.

Kerstin@vejdemo.se

Glad Sommar

0736906686

Önskar

Svante
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En kommentar till Vädertjänstminnen
Lennart Hedström
Tack vare Bertil Larsson, och till stor del också
tack vare Åke Jönsson och Lars Bergeås har vi
fått en trevlig publikation som nu också kan avnjutas av Polarfronts läsare. En av de roligaste
episoderna är den om försöket med konstgjord
nederbörd. Tyvärr är detta inte en episod som
någon minns. Den har nämligen aldrig inträffat.
Det är en uppdiktad historia. Det man minns,
måste vara att man hört den berättas. Det är beklagligt att det inte framgår i ”Vädertjänstminnen” att händelsen inte är sann. Det är ju tvärtom
så att slutkommentaren ”vädret blev betydligt
värre än vad SMHI hävdat” i stället pekar på att
försöket verkligen har genomförts.

jag i Polfront nr 129, december 2007. Detta apropå att det i föregående nummer fanns en artikel
av Anders Persson om att ”regnmakeri” fick stor
popularitet efter andra världskriget. Tyvärr var
jag vag i min formulering. Jag skrev inte rakt ut
att historien var påhittad. Min formulering var:
”Jag går inte i god för att historien är sann, förmodligen är det en skröna. Under 50-talet hörde
jag den med bravur berättas av meteorologen
Börje ”Fjue” Persson som förmodligen är den
som hitt på storyn.” Jag bifogar ursprungshistorien d v s så som jag minns att Fjue berättade
den. Det är intressant att se hur en historia kan
förändras.

Verkligheten bakom historien är följande: Den
första gång jag hörde den var något av åren 19551960. Jag tror att det också var första gång den
överhuvudtaget berättades. Den berättades då av
Börje ”Fjue” Persson vid den gemensamma middag som alltid hölls i samband med de årliga
meteorologmötena vid Flygstaben. Flottiljmeteorologen vid F 5 Åkesson var inte närvarande utan
det var Fjue som representerade F5. Jag är helt
säker på att det är Fjue själv som hittat på historien och jag tror inte att det var någon av oss som
deltog i middagen som kom på tanken att historien skulle vara sann. Alla tog den som en rolig
historia av Fjue. Fjue var känd som en stor
skämtare. Jag kände honom mycket väl. Under
mina första år som chef i Väder Syd, var Fjue
avdelningschef där och min närmaste medarbetare. Tyvärr avled han i cancer sommaren 1975
bara 50 år gammal.

Nederbördsförsök i Sverige.
På F5:s officersmäss kom man en dag under lunchen att diskutera konstgjord nederbörd med anledning av en artikel i dagspressen. Flottiljchefen
överste Nygren yttrade lite spydigt till flottiljmeteorologen Åkesson att ”det kan ni ju inte göra
här”. Åkesson tyckte väl att det gick hans ära för
när så han replikerade: ”Det är klart vi kan”.
Efter lunchen funderade Åkesson ett tag. Silverjodid kunde han ju inte få tag i men han gick tillbaka till officersmässen. Där tömde han baren på
iskuber som han krossade och hällde i en påse.
Samtidigt kontaktade han en flygförare och beställde fram en SK 16. Det blev ganska långt
fram på eftermiddagen innan Åkesson äntrade
flygplanets baksits med sin torrispåse.
Vädret den här dagen var nästan klart med en del
cumulusmoln. SK 16 med Åkesson steg upp över
molnen och han strödde ut sin krossade is över
några av molnen som nu höll på att sjunka ihop
och nästan hade övergått till stratocumulus
vesperalis.

Det är ju vanligt och naturligt att historier och
händelser som återberättas blir mer eller förvanskade. Ibland till det bättre men ibland förändrade
nästan till oigenkännlighet. Den som återberättar
minns kanske inte alla detaljer och ibland vill
man försöka förbättra historien. Berättelsen om
nederbördsförsöket har tydligen återberättats
ofta. Det märkliga är att jag aldrig har hört den
mer än den gång Fjue berättade den. En version
hittar man i Pär Holmgrens bok ”Meteorologernas Väderbok”. Även den är långt ifrån Fjues
historia. Pär nämner inte flottiljmeteorologen och
flottiljchefen vid namn eller att försöket skulle ha
skett i Ljungbyhed. Han medger att han är tveksam om historien är sann. Han skriver: ”Om
berättelsen är sann är oklart, men den skulle
mycket väl kunna vara det.”

Trots seedningen fortsatte molnen givetvis att dö
ut. På kvällen drog det ett tjockt stratocumulustäcke från sydost in över Skåne. Som det ibland
kan göra från stratocumulus, utlöstes det ett lätt
snöfall. Snöfallet höll på hela natten och på
morgonen täcktes marken runt Ljungbyhed av ett
två decimeter tjockt snötäcke. Det föranledde att
översten Nygren kom försenad till jobbet eftersom han först måste skotta fram sin bil. Det första han gjorde när han kom fram till flottiljen var
att gå upp till Åkesson på väderstationen där han
yttrade: ”Nu får du fanimej sluta med de här nederbördsförsöken”.

Ursprungsversionen av historien, det vill säga så
som jag minns Fjue berättade den, publicerade
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Notiser Polarfront juni 2015
kommersiella radar för att noggrant visa väder i
flygrutten av ett flygplan. Det som menas med
väder i flygrutten omfattar då även turbulens upp
till 100 km fram (50 % längre än alla andra system påstår Honeywell) och möjlighet för hageloch åskväderprognos. Allt för att förbättra flygsäkerheten. Radarns räckvidd är 600 km för
väder och markkartan, 110 km för turbulens och
9 km för vindskjuvning.

Solförmörkelsen ledde till huvudvärk bland
Tysklands elföretag
Solförmörkelsen ledde till stora belastningar på
elnätet i Tyskland. I motsats till Italien, där anläggningar med större effekt än 100 kW stängdes
av under solförmörkelsen, förberedde elföretagen
sig i Tyskland under flera månader på den stora
händelsen.
Elproduktionen från solceller minskade från 14
GW strax före solförmörkelsen till ett minimum
på 6 GW. Därefter ökade produktionen med 15
GW till 21 GW under ungefär en halvtimme.
Ökningen var tre gånger så snabb som vanligt.
Utfallet blev dock lite mindre dramatiskt än väntat då det var mulet i norra Tyskland.
I framtiden när det förväntas ännu mer solceller i
Tyskland måste man räkna med lika stora svängningar dagligen under stora delar av året (t.ex.
under en soluppgång 2030).

Fördelarna med en 3D radar är många (se t.ex.
http://airwaysnews.com/blog/2014/08/25/stormchasing-with-the-honeywell-intuvue-nextgenradar-onboard-a-convair-580/ eller
https://aerospace.honeywell.com/en/products/saf
ety-systems/weather-radar/intuvue-3d-weatherradar). När får vi se 3D bilder av markbaserade
väderradarer från t.ex. SMHI undrar författaren?
Hade varit mycket skoj!
WMO får ny finsk Generalsekreterare
Petteri Taalas, FMIs generaldirektör, utnämndes
till WMOs nya Generalsekreterare från och med
1 januari 2016 vid WMOs Kongress som avslutades 12 juni i Geneve. Han ersätter Michel Jarraud som suttit i tre omgångar som WMOs Generalsekreterare. Jarraud kommer dock att fortsätta
stötta WMO som Secretary-General Emeritus.

Källa:
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Ge
rman-and-European-Power-Grids-CivilizationIntact-Following-Solar-Eclips
http://www.sma.de/en/company/pv-electricityproduced-in-germany.html (välj 20 mars 2015)
En bild för solförmörkelsens effekter på solelproduktionen 20 mars

Dödsfall
Jean-Francois Geleyn avled i januari 2015 i en
ålder av 71 år efter en kort tids sjukdom. Geleyn
var en av de mest inflytelserika och produktiva
forskarna inom fransk meteorologi med starka insatser internationellt. Han arbetade bl.a. på
ECMWF mellan åren 1976 och 1983. Geleyn
kom att leda utvecklingen av nya numeriska
prognossystem i Frankrike under två decennier.
Geleyn fick EMS Silvermedalj 2011.
Tellus – nu för alla
Den ärorika svenska geofysiska vetenskapliga
tidskriften Tellus har meddelat att från och med
nu är hela Tellus tillgängligt för nedladdning utan
kostnad – open access. Det inkluderar även Telllus arkiv, det vill säga tidigare nummer av Tellus.

Solelsproduktionen i Tyskland från SMA Solar
(Performance of Photovoltaics (PV) in Germany,
se http://www.sma.de/en/company/pvelectricity-produced-in-germany.html)
3D Väderradar nu standard i nya flygplan
såsom A320neo och 737 MAX
3D väderradarsystemet används idag redan av
mer än 2000 trafikflygplan (av totalt ca 25000
trafikflygplan) runt hela världen. Southwest Airlines annonserade just att de kommer att använda
3D väderradar i sina nya Boeing 737 MAX. Systemet heter IntuVue RDR-4000 3-D Weather
Radar. Det är det första och enda automatiska,

Lite Facebookreklam: MOLNKRYSSET
Marcus Sjöstedt ligger bakom.
Styrelsen tycker att det är kul och kan glädja
många vädernördar...
Fast man måste vara medlem i Meteorologernas
Nördklubb! Se länk
https://www.facebook.com/groups/15776585591
13954/
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En skakig resa i skuggan av världens tak –
Jordbävningen i Nepal den 25 april 2015
Svante Bodin
Jag kan inte säga att jordbävningar är overkliga. Jag har vetat länge att de finns och kan
ställa till med stor förödelse. Människor krossas under raserade hus, infrastruktur förstörs,
broar faller ner, kraftledningar slits upp.
Många 1000-tals människor dör varje år i jordbävningar. Vissa delar av världen är mer utsatt
än andra. Lite orättvist men vi har exemplen
nära oss - men dock inte i Sverige. Vi är egentligen ganska jordbävningsovana. Men Italien
är utsatt liksom Island. I Japan och Tokyo förekommer mindre jordbävningar nästan hela
tiden. Jag kommer ihåg när jag första gången
var i Tokyo 1980 för att inhämta information
till en skrift som WMO skulle ge ut om Nowcasting och som jag skulle redigera. Hotellet
jag bodde på var i 20-våningsklassen och hade
tjocka väggar och små fönster, som på en båt.
Det var ett välbyggt hotell och hade konstruktioner som skulle kunna stå emot även kraftiga
jordbävningar. Välplanerat och förberett. Även
om det skakade lite då och då behövde man
aldrig vara orolig. Man hade följt byggnormerna.

baka till bussen samma väg som vi kommit. Så
på Island får man alltid vara beredd.
Kryosfären och Kortlivade Klimatpåverkande
Luftföroreningar
När jag anlände till Kathmandu på eftermiddagen fredagen den 24 april 2015 var jag inte beredd. Jag var på ett uppdrag som tog mig via
Bangkok och Delhi till Kathmandu, huvudstad
i Nepal. Avsikten var att jag skulle fortsätta vidare till Islamabad i Pakistan efter ett par dagar
i Kathmandu. Jag arbetar numera för en liten
internationell organisation som heter International Cryosphere Climate Initiative, ICCI. Vi
försöker sprida kunskap om vad som sker i
frusna områden, särskilt Arktis, Antarktis och
Himalaya. Vi arbetar också med att demonstrera potentialen i att vidta åtgärder för att
minska utsläppen av s k Kortlivade Klimatpåverkan Luftföroreningar. (på engelska SLCP).
Genom att de är kortlivade så kan man få en
mycket snabbt avtagande uppvärmning genom
att minska utsläppen av metan, Black Carbon
och HFC. BC och metan ger också upphov till
farliga luftföroreningar så nyttan blir dubbel av
att minska utsläppen av dessa ämnen. Temperaturökningen är störst i Arktis, Antarktis och
Himalaya. I Arktis är temperaturökningen nästan 3 gånger så stor som det globala genomsnittet. I Arktis har man inte heller haft någon
”platå” i temperaturkurvan.

Det Nordiska Meteorologmötet 1976 ägde rum
på Island. En spännande upplevelse av ett land
där jorden ständigt rör på sig på ett stundtals
oberäkneligt sätt. Vidunderligt vackert. Jag
minns en tur med buss till de närliggande attraktionerna runt Reykjavik. Vi åkte genom ett
lavafält med lavastenar och lustiga små hål i
marken, närmast kratrar. Någon frågade vad
hålen var för något. Guiden svarade lugnt ”Å
det är bara explosionskratrar. När som helst
kan vägen framför oss eller under oss explodera.” Han uttryckte ingen rädsla inför detta.
Vi stannade på ett annat ställe för att titta på
några varma källor där ångan kom upp i dagen
och det bubblade av lera och svavel. Bredvid
fanns en övergiven rörledning som hade utnyttjats för geoenergi. Guiden sa att källan varit stängt under många år då trycket hade avtagit. Än en gång en överraskning: medan gruppen gick omkring och tittade på de heta källorna hördes plötsligt ett kraftigt väsande och
när vi tittade upp såg vi en 10-20 m lång ångstråle från det rör som inte hade gett ifrån sig
något på många år. Strålen löpte parallellt med
marken och omöjliggjorde för oss att gå till-

ICCI driver också projekt på två områden för
att minska utsläppen av black carbon (svart
sot). Det ena gäller utsläpp från vedeldning i
de nordiska länderna och det andra utsläpp från
förbränning av skörderester på fälten. Vedeldning är näst dieselutsläpp de största BC-källan
i Norden medan utsläpp från jordbruket är
mycket stora i Ryssland, Ukraina och länderna
kring Himalaya. Vi har jobbat i flera år i Ryssland men nu skulle vi utvidga arbetet till länderna kring Himalaya. Jag gjorde denna resa
för att diskutera med olika intressenter (”stakeholders”) i Indien, Nepal och Pakistan hur vi
skulle kunna genomföra ett antal pilotprojekt
för att minska förbränningen av skörderester i
regionen. Jag startade med några möten i
Bangkok med FAO och UNEP och träffade
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även folk från svenska ambassaden i Bangkok.
Vi besökte också ett forskningsinstitut som har
arbetat med utsläppen av luftföroreningar från
jordbruksförbränning. Jag reste med en amerikansk jordbruksexpert, en professor från Washington State University, som vi engagerat.

ningen av halm och strå sker på åkrarna. Man
har ett tvådelat jordbruk där ris odlas på sommaren (under sommarmonsunen) och vete på
vintern. Man eldar framförallt risfälten efter
skörd i november men också på försommaren i
maj-juni efter vetet. Men det eldas också i bergen men i mycket mindre utsträckning. Det
mesta skördas där för hand och det blir inget
över att elda upp. Det är i själva verket problemet. Den mekanisering som startade på 90talet i de sydliga delarna har lett till att man
snabbt kan skörda och så men maskinerna klarar inte så kallad direkt sådd, dvs. sådd i de
växtdelar som finns kvar på fältet efter skörd.
Därför måste man bränna fälten. Däri ligger
också lösningen och grunden för vårt projekt
som vi planerar.

Kathmandu
När vi anlände till Kathmandu så hade jag
ingen tanke på någon jordbävning, Jag hade
under det senaste halvåret varit i Kathmandu
två gånger tidigare och hade upplevt Kathmandu som lugnt och stilla. Vi tog in på Hotel
Shanker i de centrala delarna av Kathmandu.
Hotellet hade 50 år på nacken och firade sitt
50-årsjubileum detta år. Hotellet var trevligt
med en viss patina och som vanligt med
mycket vänlig personal. Vi hade åkt till hotellet med en äldre jeepliknade bil som min reskamrat Bill hade raggat upp på flygplatsen.
Han pratade flytande nepalesiska efter att ha
jobbat i 6 år i sin ungdom i Nepal. Vi tog en
bild av oss och den glada chauffören (han hade
fått betalt av mig i indiska rupies som är mer
värde än de nepalesiska) framför bilen vid entrén. Nepal är ett av världens fattigaste länder
som har genomgått en relativt oblodig revolution och som nu styrs av en demokratiskt tillsatt tidigare Maoistisk gerilla. Men inte mycket
har hänt under de få år som gått sedan maktövertagandet. Landets inkomster kommer till
största delen från turism och framför allt från
alla ”backpackers” som klättar i bergen kring
Mount Everest. Få turister stannar i Kathmandu annat än som en genomgångsstation.

Jordbävning 7.8 på Richterskalan
Kl. 12 skulle vi ha nästa möte med en person
från en biståndsorganisation som arbetar med
jordbruksutveckling. Vi skulle precis avsluta
vårt möte 5 i tolv för att förbereda oss för nästa
möte. Arun hade lämnat oss tidigare för ett annat möte. Plötsligt reste sig Anita Karki upp
och nästan skrek ”Ut, ut”. Jag blev överraskad
och förstod inte budskapet då jag tyckte att vi
faktiskt redan var ute. Men det gick inte många
sekunder förrän jorden började skaka och
gunga och det framstod mycket klart vad som
hände. Vi rusade ut på gräsmattan och intensiteten ökade snabbt. Marken gungade så att det
var svårt att stå. Någon, troligen min vän Bill,
skrek ligg ner, ligg ner, vilket jag och alla omkring mig gjorde. Förloppet gick snabbt. Jag
låg på marken och hörde ett kraftigt brak utan
att se vad det var som föll ihop. Jag vände på
mig och såg hur swimmingpoolen lyftes upp i
ena ändan och hälften av vattnet forsade på
några sekunder ut ur poolen som sedan sänkte
sig igen. Människor skrek omkring mig. Jag
såg vattnet komma rinnande emot mig och
flyttade mig åt sidan. Hela förloppet varade ca.
45 sekunder. Då skalvet avtagit reste jag mig
och såg mig runt omkring. Folk kom utrusande
ur hotellet, både personal och gäster, som hade
varit på olika håll i hotellet. Många såg chockade ut. Jag såg nu att en del av fronten på hotellet hade rasat ner och att området kring entrén var täckt med tegelstenar. Som av ett under hade ingen stått under entrén just då jordbävningen slog till. Jag tog en bild av platsen
där vi för knappt ett dygn sedan hade stått med
vår chaufför och tagit en bild. Det visade sig

Nästa dag, på lördagen kl.10, träffade vi tre
personer från ICIMOD (International Center
for Integrated Mountain Development), Anita
Karki, Arnico Panday och Arun Shresta, alla
tre nepaleser. Det var en någorlunda varm lördagsförmiddag så vi beslöt oss att sitta ute i
hotellets trädgård under en baldakin med ett
bord och fem stolar. Frukosten hade avätits i
frukostmatsalen som låg i källaren på hotellet.
Vi diskuterade hur projektet kunde läggas upp
i Nepal. När och var bränner man på fälten och
varför sker detta. Vi hade gått igenom skillnaderna mellan jordbruket i södra Nepal, nere på
slätten, som är en del av den Indo-Gangetiska
slätten, och förhållandena upp i bergen där
jordbruken är mycket små och knappast kan
försörja en familj. Vi konstaterade att det är
nere i slättbygden där den massiva förbrän-
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också att en mur som utgick från hotellet också
hade förstörts och rasat och fallit ner över en
bil som vält. För övrigt syntes det inga skador
på någon annan byggnad runt omkring oss.
Men det gick bara ett par minuter som kom ett
första efterskalv som också var kraftigt och
som fick alla att lägga sig ner igen på marken.
Den följande timmen kom flera efterskalv men
med minskad intensitet och vi slutade lägga
oss ner på marken. Jag kom plötsligt ihåg att vi
hade ett möte med en annan person kl. 12 och
nu var klockan ca. 10 minuter efter 12. Jag
gick fram till hotellentrén för att se om jag
kunde identifiera vår träff. Jag såg en man i
dammig kostym vandra runt lite planlöst och
fråga honom om det var vi som skulle träffas.
Han svarade ja och vi konstaterade snabbt att
det inte var läge för något samtal och att han
istället måste kontakta sin familj för att höra
hur de hade påverkats.

dödade inrapporterats. Men det var bara en
halvtimme efter skalvet. Nu med facit i hand
vet vi att ca. 9000 personer dog och många fler
skadades. DN efterlyste också personer som
var på plats i Kathmandu att kontakta dem. Jag
skickade ett e-mail till DN och det tog inte mer
än någon minut så ringde en journalist på DN
upp mig. Jag berättade vad jag sett och upplevt. Det ledde också till att jag kom med i det
extra eko som Sveriges Radio sände senare på
dagen direkt från Kathmandu. Då hade internet
slutat att fungera även på de lyxigare hotellen
men mobiltelefonnätet fungerade hela tiden.
Efter vad jag sett i efterhand var vi nog bara en
tre till fyra svenskar i Kathmandu då. Bill och
jag gick över till hotell Shangrila ett par gånger
under dagen bl.a. för att äta och där internet
fungerade i ytterligare några timmar.
Vårt hotell Shanker hade stängts då det fanns
risk för inre skador som kunde utlösa ras vid
efterskalven. Men vi fick gå upp på våra rum
för att hämta med oss det nödvändigaste för
natten. Hotelldirektören visade oss faktiskt runt
och jag fick se att väldigt lite var skadat i hotellet. De som var inne i hotellet då jordbävningen kom måste ha upplevt några mycket
obehagliga ögonblick men ingen skadades.
Mitt eget rum var helt oskadat. Överhuvudtaget var rädslan för efterskalv med påföljande
husras stor bland både nepaleserna och besökarna. Även om mycket lite var skadat i min
del av Kathmandu så stannade folk ute på natten, slog upp läger eller sov utomhus på annat
sätt. Vårt hotell hade ett annex som användes
för konferenser som hade ett tak som vilade på
bärande stålbalkar. De erbjöd de som ville att
sova på golvet inne i konferenssalen. För de
som ville sova ute erbjöds filtar och kuddar.
Hälften ungefär valde att sova ute och hälften
inne. Jag sov inne på en madrass på golvet. Det
kom åtminstone 5 efterskalv under natten. Det
första ledde till att alla sprang ut på bakgården
men inget hände. Under de efterföljande skalven låg jag kvar och sov liksom min reskamrat
Bill tillsammans med de övriga som hade valt
att sova inne.

Mina nepalesiska vänner hade också snabbt
kontaktat sina familjer som lyckligtvis inte
skadats. Anita Karkis hus var dock skadat och
huset kom senare att rasa helt. De gav sig iväg
för att ta sig hem. Efter en kort tid så började
sirenerna ljuda över Kathmandu och olika utryckningsfordon körde snabbt genom stan.
Det kom ytterligare efterskalv men de avtog i
styrka och frekvens men oron var fortfarande
stor hos många på hotellet. Det var efter att jag
pratat med de runt omkring mig som jag förstod hela vidden av det inträffade. Jag ringde
hem till min fru. Märkligt nog fungerade både
internet och telefonen direkt efter skalvet. Det
var upptaget hos min fru så jag ringde min
dotter istället som fick uppgiften att berätta för
de andra i familjen vad som hade hänt och att
jag inte var skadad på något sätt. Men min fru
hade redan hört om skalvet på radion och hon
ringde mig tillbaka kort därpå.
Det märkligaste är att när man är på plats så
har man ingen aning om vad som har hänt i
andra delar av staden eller landet - hur stor yta
som har påverkats, har folk skadats eller dött. I
början var det ett stort informationsunderskott
och rykten började spridas också bland de som
fanns i hotellets trädgård, bl.a. att det kl. 1500
skulle komma ett ännu kraftigare skalv. Det
var t.o.m. en ur personalen som gick runt och
informerade om detta helt ogrundade rykte.

Efterskalven fortsatte även nästa dag men var
ganska svaga utom ett på eftermiddagen, som
om jag inte missminner mig, hade styrka 6.8.
Jag var ute på en gräsmatta på amerikanska
klubben då och tyckte att jämfört med dagen
innan var det skalvet en västanfläkt.

Jag gick in på DNs webbsida och fick grundinformationen om styrka och läge för jordbävningen. Man konstaterade att ännu hade inga
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På söndagsmorgon tog jag och min kamrat en
lång promenad i Kathmandu för att se hur jordbävningen hade påverkat staden. Det var ett
par murar som rasat men i övrigt såg vi väldigt
lite skador. Hade vi gått ner till det gamla centrumet så hade vi sett de delar som skadats värst
och som visades på bilder världen över. På
Durbar Torget finns flera klassiska tempel
varav två tempel totalförstördes vid jordskalvet. Landmärket, det höga Blå Tornet (Dharahara tornet) störtade också samman. Alla är
populära turistattraktioner och många människor var samlade där då lördag är en ledig dag i
Nepal. Flera hundra människor omkom i samband med att templen rasade. För övrigt så
omkom de flesta människorna på landsbygden,
oftast i samband med hus som rasat.

från omvärlden till Nepal. Så det var ett vågspel med osäker utgång att försöka ta sig hem.
Mot denna bakgrund satsade jag på att vara
mer än tre timmar i förväg vid flygplatsen för
att kunna möta alla eventuella svårigheter. Jag
tog en taxi från hotellet strax före 18-tiden. Resan gick snabbt då det var lite trafik. Jag såg de
stora läger som hade bildats i parker och på
öppna platser av de som inte vågade sova eller
stanna hemma. Ungefär en och en halv kilometer från flygplatsen startade en kö av väntande indier som följde vägkanten ända fram
till flygplatsen. De köade i förhoppningen om
att komma med ett av de många extra plan som
Air India hade satt in för att evakuera de
många indier som arbetade i Kathmandu och
som snabbt ville komma hem. På flygplatsen
var det totalt kaos. Familjer och andra väntade
utanför avgångshallen på trottoaren, på gatan,
och på parkeringsplatsen utanför flygplatsbyggnaden. Man satt eller sov direkt på marken. Små barn jämrade sig eller sov. Efter en
stund började det dessutom regna vilket gjorde
förhållandena ännu värre. Jag fick tränga mig
igenom folkmassan och blev insläppt i incheckningshallen genom att visa min biljett.
Även avgångshallen var packad med folk som
köade framför incheckningsdiskarna. Framför
Qatars disk var det redan en lång kö med folk
som hade gjort samma bedömning som jag.
Det gällde att vara ute i god tid. Nu började en
plågsam väntan. Inget hände. Många var oroliga för efterskalv och vad som skulle hända
inne i flygplatsbyggnaden. Men marken höll
sig lugn. Disken öppnades inte två timmar före
avgång. Efter ett par timmar blev de flesta lite
hungriga. På denna internationella flygplats
fanns bara en liten kiosk som snabbt sålde slut
på hela sortimentet och som fick stänga vid 11tiden pga. brist på varor. Min middag bestod av
en Toblerone, ett halvt rör Pringles chips och
en burk Dr. Pepper (en sötsliskig hallondryck).
Men jag får ändå betrakta mig som lyckligt
lottad som handlade mina varor då det fortfarande fanns något överhuvudtaget. Vid tiden
för avgång så kom en representant från Qatar
Airways ut till kön och berättade att det inte
skulle gå något plan på kvällen. Planet var inställt och slogs ihop med en tidigare avgång.
Planet skulle komma på morgonen påföljande
dag till Kathmandu och avgå kl.7. Vi kunde få
checka in på kvällen men sedan skulle vi vara
på plats 06.30 igen nästa dag. Alla checkade in
och min plan var att därefter ta en taxi tillbaka
till mitt hotell och sova i konferenssalen på en

Hemresan
Jag förstod att jag kunde skatta mig lycklig att
undkommit med blotta förskräckelsen. Men
mina problem var inte över trots allt. Jag hade
en bokad biljett för att flyga från Nepal på
söndagskvällen kl. 21.30 med Qatar Airways
för att efter ett kort uppehåll i Doha fortsätta
till Islamabad.
Efter att ha flugit in och ut från Kathmandus
flygplats två gånger tidigare så förstod jag att
det inte skulle bli okomplicerat att flyga hem.
Kathmandus flygplats är förmodligen en av de
allra minsta internationella flygplatser i världen som ligger vid ett lands huvudstad. Den är
dessutom mycket illa underhållen och missskött. De sanitära förhållandena är dåliga i
vanliga fall men blev olidliga under de kaotiska dagarna efter jordbävningen. Den har
bara 6 parkeringsplatser för jetflygplan på
plattan. Under normala förhållanden så räcker
detta då det inte är många bolag som flyger på
Kathmandu. Air India har många plan om dagen men interkontinentala flygbolag är få. Det
finns inget direktflyg från Europa till Kathmandu. De bästa förbindelserna med Sverige
är med Quatar Airways och Turkish Airlines
som flyger från sina nav i Doha och Istanbul.
Under det första dygnet nåddes vi av underrättelser om att många plan var inställda, andra
fick ligga länge i luften och vänta för att det
skulle bli en ledig parkeringsplats och andra
vände för att de inte kunde ligga tillräckligt
länge i holding. Stundtals, i samband med efterskalv, var flygplatsen stängd. Detta påverkade mycket negativt inflödet av hjälpinsatser

9

Polarfront nr 158 juni 2015

madrass som förra natten. Hotellägaren hade
erbjudit alla att stanna utan extra kostnad i den
provisoriska förläggningen. Men det visade sig
vara ett hopplöst företag. Ett flygplan hade anlänt tidigare och folk hade strömmat ut. Alla
taxi (de få som körde) var borta och inga nya
avresande passagerare anlände per taxi till
flygplatsen. Det skulle inte gå några fler plan.
Regnet öste nu ner utanför hallen och det enda
alternativet var att återvända till avgångshallen.
Med vissa svårigheter blev jag insläppt och
förberedde mig att tillbringa natten bland
många hundra andra. Många var backpackers
på väg hem som bara rullade ut sitt liggunderlag och sin sovsäck och knoppade in. Jag hade
inget annat än ett lätt handbagage med min
dator och en toblerone. Jag växelvis satt och
försökte sova på några få lediga obekväma
stolar eller på golvet men till slut bet jag i det
sura äpplet och la mig direkt på stengolvet och
somnade. Lite obekvämt och hårt men det
gick. På morgonen fanns ingen möjlighet till
några toalettbestyr. Köerna hade satt igång
men jag hängde på låset när man öppnade
passkontrollen i tron att det skulle vara lite bekvämare att vänta i avgångshallen. Men ack
där var också fullt. Alla platser som man kan
tänka sig för en gnutta sömn var upptagna. Efter att ha passerat säkerhetskontrollen blev det
ännu värre. Kanske 6 - 700 personer var inträngda i de två mycket små avgångshallarna.
Nu gick det inte att gå tillbaka.

Inget plan kom kl.6 och inget plan gick
kl. 07.30. I själva verket kom inte planet förrän
kl. 10.30 men kom inte till en parkeringsplats
förrän Air China hade avgått. Vi kom slutligen
iväg kl. 12.30. Väntan var över. Hemresan
hade börjat.
Naturligtvis missade jag min anslutning till
Islamabad. Nästa plan skulle gå först nästa
dag. Mina möten skulle då vara inaktuella.
Återstod att skriva om biljetten och åka till
Stockholm. Vid 6-tiden nästa dag anlände jag
till Arlanda. Trött men helskinnad.
Efterspel
Alla mina samtal med Sverige skulle kosta mig
mycket pengar hade jag räknat ut, i storleksordningen 3 - 4000 kr med den minuttaxa som
gällde. Ett lite glädjeämne var att efter en
vecka fick jag ett meddelande från Telenor om
att alla samtal från och till Kathmandu i samband med jordbävningen skulle bli kostnadsfria. Men hur gick det med Islamabad? Pakistan är fortfarande ett land som vi vill undersöka möjligheterna för att genomföra ett jordbruksprojekt i. Det liknar Indien och Nepal och
det finns goda synergieffekter av att minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar som
påverkar hälsan och Himalayas glaciärer. Jag
planerar nu en ny resa till Islamabad i slutet av
augusti detta år.

Hotell Shanker efter jordbävningen. Mannen nere t h är min Nepalesiska kollega
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Tillägg: Fakta från
Seismologens hemsida
2015-04-25 09:04: En mycket
stor jordbävning med magnitud
7,9 (senare nedjusterat till 7,8)
inträffade klockan 08:11 svenskt
tid i Nepal, 68 km östsydöst om
Pokhara, 54 km nordnordost om
Bharatpur. Skalvet inträffade
relativt grunt och har därför
sannolikt gjort stor skada. Preliminära rapporter från Kathmandu, drygt 80 km från skalvet,
talar om flera raserade byggnader. Flera stora efterskalv har
redan inträffat, det största med
magnitud 6,6. Dessa i sig stora
skalv bidrar till förstörelsen.
Jordbävningen har känts så långt
bort som i New Delhi i Indien
och i alla omkringliggande länder.

En hög mur till hotellet kollapsade

Stora jordbävningar inträffar
regelbundet i Himalayaområdet
och beror på den indiska plattans kollision med den Euroasiska, en kollision som också
byggt upp Himalaya och den
höga Tibetanska platån. Indien
trycks ner under Euroasien med
en hastighet av 4-5 cm/år och
detta producerar mycket stora
skalv, som i Kashmir 2005
M7.6, Assam 1950 M8.6, Nepal-Bihar 1934 M8,1 och
Kangra 1905 M7.5.
En mur runt en militärförläggning som rasat
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JORDBÄVNINGEN I NEPAL 2015
Reynir Bödvarsson
Seismolog, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
Jordbävningar orsakas av långsamma deformationer
i den yttre, spröda delen av jordskorpan som i sig
består av flera tektoniska plattor. Konvektion orsakad av uppvärmning och kylning av berggrunden
under jordskorpan är det som får kontinentalplattorna att röra på sig och under högt tryck deformeras
de. Plattorna rör sig en hastighet mellan 2 till 12
centimeter per år. Ibland byggs en massa energi upp
inom en eller mellan två plattor och om det uppbyggda
trycket som uppstår övergår
det tryck som berggrunden
klarar av så bryts strukturen i
berggrunden plötsligt och
energin som var lagrad i
berget släpps ut i form av en
jordbävning.

ganska mycket om var och hur stora jordbävningar
kan förväntas bli men det är svårare med tidsangivelsen för en kommande jordbävning. Osäkerheten i
tidsangivelsen för en kommande jordbävning är så
stor att det går inte att använda för att flytta på befolkning för att undgå katastrof. Den tidsangivelse vi
klarar av att ge är av typen ”80 % sannolikt att en
jordbävning äger rum inom 30 år”. Det är ganska

Jordbävningen i Nepal den 25
april var ingen överraskning
för seismologerna. Enligt en
prognos om potentiella jordbävningar i Himalaya området som publicerades 2005
(Bilham and Wallace, 2005)
blev också storleken på jordbävningen den väntade. Som
framgår av bilden nedan förväntas stora jordbävningar längs hela Himalaya
fronten på grund av kollisionen mellan IndiskAustraliska plattan och Eurasiatiska plattan. Vi vet

uppenbart att det inte räcker för att flytta en befolkning från ett område. Förhoppningsvis kommer det i
framtiden att vara möjligt att förutsäga jordbävningar och varna i tid. En hel del framsteg har gjorts
de senaste 30 åren
och då främst genom observationer
och tolkning av
mycket små jordskalv som är
mycket mer frekventa än stora. Med
användning av
dessa frekventa
små skalv uppnås
kontinuerlig information om stressförhållandena i
jordskorpan som
kan förhoppningsvis i framtiden
tolkas i syfte att ge
användbar varning.
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Snötäcken på norra halvklotet
Edvard Karlsson
Inledning
Lennart Wern1 SMHI har publicerat en utmärkt
och fyllig rapport om snöförhållanden i Sverige 1904-2014. Rapporten visar att långtidsmedelvärdet för maximalt snödjup har minskat
från perioden 1960-1990 till 1991-2014, utom i
norra Norrland där snödjupet har ökat. Varaktigheten för snötäcke mer än 1 cm har också
minskat i nästan hela landet. Områdesmedelvärden visar däremot ingen tydlig minskande
trend med tiden, varken för hela Sverige eller
för landsdelar.

temperaturen har alltså inte minskat snötäcket
area under höst/vinter/vår, utan snarare tvärtom
bidragit till ökad snö-area. Förmodligen beror
detta på ökad nederbörd som följd av högre
temperatur (men dock under 0o C). Den minskande sommarsnön korrelerar däremot tydligt
till den ökande sommartemperaturen i Arktis
(R = - 0,6), på samma sätt som sommarisen.

Sverige
I Sverige mäts snödjup på många platser och
tillhandahålls via SMHIs Öppna data3.
Snötäckets area (km2), som i figur 1, kartläggs
däremot mest som kartbilder. I figur 2 - 4 presenteras tidserier för snödjupet (säsongsmedelvärden) från 1950/60-talet för fyra orter i Sverige. Typiskt för snödjupet är de stora variationerna från år till år. Man kan också se fleråriga
perioder med lite snö, t.ex. på 1970- och 1990talet. 2012 - 2014 var också snöfattiga år, dock
inte i Kiruna. I Lennart Werns rapport ser man
också att 1930-talet var en snöfattig period.
T.ex. inställdes Vasaloppets 1932 och 1990
pga. av snöbrist. 1934 fick VM på skidor i
Sollefteå inledningsvis flytta tävlingarna till
Graninge pga. snöbrist. Vasaloppet inställdes
också 1934 men då pga. få anmälningar, möjligen påverkat av den dåliga snötillgången.
Årets vinter (2015) visar ökande snömängd i
januari-februari.

Det är känt att så väl global temperatur som
Sveriges temperatur har ökat sedan 1980-talet.
Det är dock inte självklart hur en uppvärmning
påverkar snöförhållanden. Ökad temperatur
kan nämligen ge mer snönederbörd om temperaturen är mindre än 0o C och snötäcket kan
därmed öka. Om däremot temperaturen passerar från minusgrader till plusgrader faller nederbörden som regn och snötäcket kan minska.
Man kan därför ställa sig frågan om andra snövariabler och annan tidsupplösning ger en annan bild för Sverige än i Lennart Werns rapport? Samt hur har snötäcket förändrats på
andra håll i världen?

Eurasien och Nordamerika
På höga latituder och på hög höjd finns snötäcke även på sommaren (maj-augusti). På
samma sätt som sommarisen i Arktis minskar
detta snötäcket, se figur 1. Däremot ökar höstoch vintersnön (oktober-februari) något i Eurasien, speciellt efter 1990-talet, medan höstoch vintersnön i Nordamerika är ungefär konstant.

Den tidiga höstsnön (oktober) minskar signifikant i Kiruna. November/decembersnön har
däremot ingen signifikant trend på någon av
orterna, se exemplet från Falun. Vinter/vårsnön (januari-april/maj) ökar signifikant i Kiruna hela perioden och efter det snöfattiga
1990-talet också i Uppsala och Malmslätt.
Sverige liknar därmed övriga Eurasien med
ökande vintersnö, åtminstone på vissa orter.

Temperaturen i Arktis2 mellan 60o - 85o N
ökade med 1-1,5o C mellan 1990/95 och 2005
både sommar och vinter, Därefter har temperaturen varit ungefär oförändrad. Den ökande
1

Snödjup i Sverige 1904/05-2013/14. SMHI,
Meteorologi Nr 158, 2015
2

http://www.climate4you.com/Polar%20temperature
s.htm#ArcticLongMetSeries

3

13

http://opendata-catalog.smhi.se/explore/
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Figur 1. Snötäckets area (km2) i Eurasien och Nordamerika (inklusive Grönland), enligt satellitmätningar
tillhandahållna av Rutgers University Global Snow Lab
http://climate.rutgers.edu/snowcover/table_area.php?ui_set=1&ui_sort=0

Figur 2. Snödjup (m) Kiruna. (För att få längre tidserie har Kiruna kompletterats med Esrange).
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Figur 3. Snödjup (m) Falun

Figur 4. Snödjup (m) Uppsala och Malmslätt

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

När Skalman skulle bli meteorolog – historien om
Kalmanfiltret på SMHI.
Anders Persson

Del III: Skalmans tolv ”knep”
Red anm: Del I publicerades i Polarfront nr 155 okt 2014 och del II i nr 157 mars 2015,

Så vad var det vi gjorde, Georg Ericsson och
jag med Skalman, som vi döpt systemet till?

3. För att hjälpa Skalman-2 förbättra
ECMWF:s 2m-temperaturer lade vi till en 3:e
term, prognosen av 850-hPa temperaturen. Den
fungerade som ett slags ”draghjälp” och med
Skalman-3 tog kvaliteten ett litet skutt.

1. De enda prognosfel man kan korrigera för är
de sk. ”systematiska” felen. Dessa utgörs inte
bara av ”medelfel”, eller ”bias” som det heter
på engelska. Felen (ERR) är ofta beroende av
någon annan variabel, oftast prognosen själv.
Därav ansatsen ERR = At + Bt*Tfc

4. Som prognosmeteorolog hade man ju lärt
sig att kolla ”sista obsen”. Med Bosse Strandbergs hjälp fick vi tillgång till observationen
06 GMT, vilket jämfördes med 12 UTC + 18 h
prognosen från ECMWF. Skillnaden, dvs felet
i prognosen för 06 UTC viktades in som en 4:e
term: CORRfc= At + Bt*Tfc + Ct*T850 +
Dt*ERR06UTC

Den slutgiltiga, korrigerade prognosen blev då
CORRfc=Tfc+ERR

2. Men varför använde vi inte modellen
CORRfc= At + Bt*Tfc, dvs gick direkt på den
korrigerade temperaturen? På Urban Hjort’s
rekommendation sökte vi uppskatta prognosfelet (ERR), inte prognosen själv. Vid linjär
regression (som är stommen i MOS) spelar
detta ingen roll, men det gör det enklare för
Kalmanestimeringen.

5. Att de systematiska felen kunde ses som
flerdimensionella variabler gjorde inte bara
korrigeringarna mer exakta utan rättade också
till systematiska över- eller underskattningar
av variabiliteten hos prognoserna.
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get, kan de användas under korta perioder då
observationer saknas eller anländer försenade.
Skulle stationen upphöra skulle Skalman under
en period på 3 - 4 veckor låta koefficienterna
sakta gå mot noll och kovarianserna mot sina
utgångsvärden. Efter den tiden kunde de som
uttryck för ”erfarenhet” anses ha förlorat sitt
värde.

Detta har inte alltid varit lätt att inse. Jag har
tillbringat timmar med olika kolleger runt om i
världen som envist hållit fast vid att det systematiska felet ska korrigeras med en 1-dimensionell korrektion (”flat bias”) och variabiliteten sedan med ett annat system.

6. Den för tidigt bortgångne Hans Alexandersson gjorde oss uppmärksamma på att filtreringen skulle underlättas om vi som prediktor,
istället för det absoluta värdet, använde dess
anomali (Tfc-clim).

11. En ansats som vi experimenterade med var
att sätta in den observerade molnigheten vid
Kalmanfilteringen, dvs vi använde en perfekt
”molnprognos”. Genom att sedan vid själva
produktionen sätta in två värden på molnigheten, 0/8 och 8/8, fick vi två värden på den
prognoserade temperaturen. Detta angav osäkerheten i temperaturen beroende på molnprognosens osäkerhet.

Genom att subtrahera klimatvärdet (clim)
”flyttade” vi i praktiken y-axeln längs x-axeln
så att den alltid var så nära värdemängden som
möjligt. Inte heller detta spelar någon roll vid
linjär regression, men väl vid Kalmanfiltrering
på grund av dess rekursiva natur.

12. En annan idé vi hade, men som realiserade

7. En annan kunskapskälla var (är) Karl-Ivar

Det lät otroligt. Inte fanns det någon ”skill” i
decimalerna? Kanske inte, men Karl-Ivars teoretiska utredning och våra experiment visade
att så var fallet.

först under min tid på Met Office 2008-10, var
att använda alla elementen i kovariansmatrisen
för att estimera osäkerheten. Jag kan inte
rapportera om de tekniska detaljerna eftersom
jag, som anställd på en underavdelning till
Brittiska Försvarsdepartementet, skrivit under
”The Offical Secrets Act”. Jag vill ju inte tillbringa mina sista år i en kall cell på Towern
med vatten och bröd som enda föda.

8. Nu kan 0.4 grader verka litet, men då ska

Lika bra som meteorologen?

man hålla i minnet att det ”ultimata” prognosfelet inte är 0 grader som man skulle kunna tro,
utan cirka 0.8 grader. Jag fann detta mycket
senare när jag var på Met Office. Där lät vi observationer från en station fungera som ”prognos” för en närbelägen, ungefär som att använda Linköpings obs som prognos för Norrköping. Så en reduktion av ett ursprungligt fel
på 2.3 till 1.8, kan alltså ytterligare minskas till
1.4 om decimaler används, dvs bara 0.6 från
den ”perfekta” prognosen.

Men nu var det 1989 och med dessa finurligheter levererade Skalman-4 temperaturprognoser som var lika bra eller bättre än meteorologernas. Det var bara för dagstemperaturen
samma dag som meteorologerna var en aning
bättre. För morgon och kvällstemperaturerna
(06 och 18 UTC) var Skalman-4 lite bättre,
klart bättre för midnatt (00 UTC).

Ivarsson. Han visade oss att kvaliteten på Kalmanfiltreringen kunde förbättras med 0.4º om
vi i observationerna och i ECMWFs prognoser
behöll decimalerna!

Detta berodde inte så mycket på Skalman som
på meteorologerna. När de skrev ner 00 UTC
prognosen hade de alltför mycket i tankarna
den kommande nattens minimitemperatur
varför 00 UTC prognosen sattes alltför kall.
Detta var något som regelbunden verifikation
av prognoserna hade kunnat avslöja. Men de
verifikationsrutiner som Leo Rannaleet introducerat 1976 hade på oklara grunder avskaffats
1984.

9. Vi är ju alla klara över vilken betydelse
molnbildningen har för temperaturen. Men
innebär detta att molnprognosen är en lämplig
prediktor? Nej, ty det gällde inte att hitta parametrar som hade betydelse för prognosen,
utan för felet i prognosen. Temperaturen och
molnen må vara högt korrelerad men det innebär inte att felet i temperaturen också är korrelerad med molnen. Tills vidare har vi inte
hittat något sådant samband och använder därför inte molnprognosen som prediktor.

Men nu var det 1989 och just därför att Skalman var så ”duktig” uppstod det en massa
trassel på SMHI. (Forts.).

10. Eftersom koefficienterna At, Bt, Ct osv har
en inneboende tröghet, oberoende av väderlä-
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Världsmeteorologidagen på Institutionen för
geovetenskaper/Meteorologi, Uppsala universitet, 23 mars 2015
Matthias Mohr
väderstation. Dessutom visades en liten utställning i entrén däribland en av världens första radiosonder som var en liten korg med en termograf, barograf och hygrograf allt på en och
samma pappersrulle. Vinden bestämdes med
hjälp av en teodolit som betjänades av två personer varav en följde ballongen och läste av koordinaterna och den andra noterade koordinaterna
på papper (se bild). Montern innehöll också lite
föremål från Hildebrandsson (såsom en molnkamera). Förhoppningen är att Världsmeteorologidagen även i fortsättningen kan firas på ett eller
flera ställen runtom i landet och SMS hjälper
gärna till med det.

Bakgrund
När arbetsgruppen för utvecklingen av Svenska
Meteorologiska Sällskapet studerade vad andra
meteorologiska sällskap runtom i Europa håller
på med, kom de fram till att många firar den årligt återkommande Världsmeteorologidagen den
23:e mars. Alla inom SMS tyckte att det var en
mycket bra idé och vi började planera för en
premiär år 2015. Efter lite diskussioner nappade
Meteorologen i Uppsala och organiserade
Världsmeteorologidagen 2015 helt på egen hand.
Uppsalameteorologerna började bjuda in talare
och lyckades få många kända. Dagen firades med
föredrag, mingel och en visning av Geocentrums

Hur molnen fick sina namn
Gösta Arvastson (professor emeritus i etnologi) som har ett stort
intresse för meteorologisk historia
inledde dagen med att berätta om
hur molnen fick sina namn. Det
började med Luke Howards som
1802 (bara 30 år gammal) blev
världsberömd då han presenterade
sin forskning om moln och gav
dem namn (se boken ” Molnens
idéhistoria - hur skyarna fick sina
namn” av Richard Hamblyn,
2004).

Bildtext:
Leon Teisserenc de Bort från Paris
(en av Hildebrandssons närmaste
vänner) och Hildebrandsson
genomförde Expédition de Sondage Aérièns Franco-Suédoise
1907. Världens första radiosond
innehöll en termograf, barograf
och hygrograf i en liten korg. För
att få data var man tvungen att
hitta radiosonden när den trillade
ner.
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Howard var egentligen inte meteorolog utan en
brittisk kemiföretagare. Men han hade stort intresse av vetenskap och presenterade en molnklassificering som senare adopterats av Ralph
Abercomby och Hugo Hildebrand Hildebrandsson. Howard kallas ibland också meteorologins
fader, men andra hade förstås också stort inflytande såsom Celsius, Ångström, Cotte, Rubenson, Svanberg, Brandes, Dove och förstås Hildebrandsson. Just året Howard dog (1864) stod
det nya meteorologiska observatoriet i Uppsala
klart. Samma år höll Henrik Mohn sin grundläggande föreläsning i Oslo i december "Den moderne Meteorologi og Veirspaadomme” och det
inleddes timobservationer under ledning av Rubenson och Hildebrandsson. Vid Wienkonferensen 1873 ombads delegaterna att skicka bilder av
moln från sina hemländer, men Hildebrandsson
var den enda som gjorde det. Till slut presenterades en klassificering som omfattar 10 huvudformer och bygger på Abercombys och

Hildebrandssons förslag (”Wolken-Atlas, Atlas
des Nuages, Cloud Atlas, Moln-Atlas” av Hildebrandsson, Köppen och Neumayer, 1890). Atlasen togs emot med entusiasm på en konferens i
München 1891. Där beslöt deltagarna att molnens namn skulle bli en internationell standard.
1894 samlades den internationella meteorologiska kommittén i Uppsala. Delegaterna hälsades
välkomna av rektor, professor Fries. Under mötet
ordnades en utställning i universitetshuset med
mer än trehundra fotografier och bilder på moln
från hela världen. Molnen fick sina namn efter en
omröstning. Nu började planeringen för den första utgåvan av ”Atlas international des nuages”.
Den skulle Hildebrandsson utveckla tillsammans
med Riggenbach och de Borts (Hildebrandsson
m.fl. 1896).

Hildebrandssons första
molnatlas från 1879 innehöll fotografier från M.
Henri Osti. Se
http://app.ub.uu.se/epub/bil
dsok/bibrecord.cfm?bibid=
5518

Globala atmosfärsanalyser
Lennart Bengtsson beskrev
den långa vägen mot globala atmosfärsanalyser
från Hildebrandsson och
Bergeron till dagens 4dimensionella dataassimilering. Meteorologin
föddes bland annat genom
en storartad ökning av global handel runt 1850.
Målet var att ge tillförlitlig
information om vind och
väder till segelfartygen och
varningar för extremväder
till sjöss. Fisket och valfångsten i Arktis och Antarktis samt militäriska ändamål krävde bättre väderprognoser. Det hela började med att studier visade
att trycket, temperaturen
och själva vädret hade typiska strukturer i tid och
rum. Därifrån resonerade
man att väderprognoser
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borde vara möjliga. Genom George Hadley hade
man under 1600- och 1700-talet redan ganska
bra koll på klimatet. Den teoretiska grunden i
mekanik, termodynamik och hydrodynamik
lades vid École Normal och École Polytéchnique i Paris genom Laplace, Cauchy och Navier. Telegrafen gjorde det senare möjligt att
snabbt erhålla meteorologisk information från
en mängd olika platser till och med över Atlanten genom den första Atlantiska kabeln
1866. På den tiden gjorde meteorologen James
Glaisher bemannade ballongsonderingar med
följden av att han svimmade när de nådde 10
km höjd. Hans kollega Cox lyckades släppa ut
gas från ballongen i sista stund och båda klarade sig mirakulöst.

jade med operationella globala väderprognoser
1979. Centret har idag 20 medlemsstater och
14 koopererande stater. Lennart fortsatte att
presentera ECMWFs moderna prognossystem
vilket förhoppningsvis kan bli en separat artikel.

Hildebrandsson var en av de första som ritade
en markanalyskarta år 1876. Denna stämmer
otroligt bra överens med NOAAs återanalys
för den 7 februari 1876. 1879 ritade de Bort
antagligen den allra första höjdkartan med isobarer på 4000 meters höjd. Han fortsatte med
att rita en världsomfattande höjdkarta för januari- och julimånad 1891. Sedan kom Bergenskolan med Wilhelm Bjerknes (fadern av den
moderna meteorologin). Mycket riktigt konstaterade Bjerknes att en väderprognos kräver:

•

vara ett forum för diskussion av och information om meteorologiska problem, såväl
teoretiska som praktiska, samt främja såväl
nordiskt som europeiskt meteorologiskt
samarbete. (§ 1)

•

huvudsakligen verka genom att anordna
sammankomster, utge medlemsblad, samarbeta med motsvarande sammanslutningar
i de nordiska länderna samt medverka till
nordiska sammankomster. (§ 2)

•

Medlemskap kan vinnas av den som har
anknytning till eller intresse av meteorologi som fackämne. (§ 4)

Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS)
Svante Bodin presenterade SMS under ett kort
föredrag. Han visade några av de fantastiska
bilderna av Europeiska Meteorologiska Sällskapets (EMS) fototävling Europhotometeo (se
http://www.emetsoc.org/publications/photogalleries/europhotometeo-14). Här kan det vara
värt att skriva lite om SMS stadgar. Sällskapet
skall

1. En tillräckligt noggrann kunskap om det
aktuella tillståndet av atmosfären.
2. En tillräckligt noggrann kunskap om lagarna enligt vilka tillståndet i atmosfären
förändras.

SMS inledde 2013 ett utvecklingsarbete som
resultat av ovan nämnda arbetsgrupp som lämnat förslag till årsmötet 2014. Mötet beslöt (i
huvudsak enligt arbetsgruppens förslag) att:
Modernisera hemsidan och göra den mer aktuell.
Utveckla Polarfront till att bli mer proaktiv och
bättre spegla aktuella utvecklingar och nyheter
samt ge den en ny layout.
Ha möten i alla tre regionerna Sydsverige, Mälardalen och Norrköpingstrakterna.
Fokusera mer på EMS och Europa.
Ha utrymme för mer sociala kontakter i samband med medlemsmöten (som nu är öppna).
Det är också värt att nämna att SMS håller på
att organisera det Nordiska MeteorologMötet
2016 och eventuellt en framtida EMS-konferens i 2018.

Bjerknes sammanfattade dessa lagar i de tredimensionella rörelseekvationerna, kontinuitetsekvationen, tillståndsekvationen och de två
huvudsatserna av termodynamiken. Bergeron
förespråkade en Langrangesk tillnärmning till
de vandrande lågtrycken som han benämnde
”Indirekt aerologi”. Bergeron utvecklade den
tredimensionella förståelsen av den synoptiska
meteorologin. Richardson använde en numerisk tillnärmning, det första försöket att lösa de
fysikaliska ekvationerna numeriskt. Han
drömde om en stor runt hall i form av jordklotet där räknande människor satt i varenda gridpunkt och en dirigent stod i mitten av hallen
(se bild nästa sida).
Sedan kom Rossby, Charney och von Neumann som startade en ny epok inom meteorologin. Satelliterna var förstås också oerhört
viktiga (Meteosat 1 lanserades 1977). Själva
Centret (ECMWF) grundades 1975 och bör-
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Richardsons dröm: En stor rund hall i form av jordklotet med en dirigent i mitten som styr
beräkningarna.

så hög temperaturökning på vintern än på
sommaren. Detta gäller dock inte för Skåne.
Nederbörden kommer ungefär att vara lika i
Skåne medan den i Norrbotten kommer att öka,
vilket t.ex. leder till mer vattenkraft. Sammanfattningsvis förväntas det 1,5 till 6 grader högre årsmedeltemperatur för Sverige (upp till
10 °C i norr under vintern för höga utsläpp
(RCP8.5)), 10 – 30 % mer nederbörd och ingen
tydlig förändring i vindklimatet. Se
www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat

Att arbeta med väder på SVT
Pia Hultgren pratade om hur det är att arbeta
med väder på TV. Ett av teamets mål är att informera och varna om väder, vara korrekt och
tydlig och uppdatera allmänheten. Hon berättade att SVTs meteorologer börjar jobbet redan
kl. 03:30. Meteorologerna finns numera också
på webben och i sociala medier. Pia har varit
med om mycket: En del segling förstås, men
även på SVTs Gomorron, Mitt i naturen, Vinterstudion, Vasaloppet o.s.v. Hon berättade
också om den Dagliga Väderkonferensen där
meteorologerna på SMHIs Prognoscentral,
SMHIs alla regionkontor, Försvarsmakten,
Sveriges Television och TV4 har genomgång
av den aktuella vädersituationen. Denna väderkonferens arrangeras tre gånger per dygn.

Meteorologisk forskning i Arktis
Anna Sjöblom fortsatte med att prata om forskningen i Arktis. Den behövs för att de största
förändringarna och den största osäkerheten i
klimatmodellerna finns just i Arktis. Det är
samtidigt svårt att göra bra väderprognoser i
Arktis och polarområdena är som Världens
kylskåp också mycket viktiga för global meteorologi. Anna var tidigare professor vid UNIS
på Svalbard och har mycket att berätta därifrån. Den meteorologiska forskningen på
UNIS rör mest Atmosfär-is-hav växelverkan,
laviner och kryosfären. Forskningskryssningar
hör till vardagen såsom isbjörnar. Den totala
solförmörkelsen 20 mars 2015 var en stor grej
på Svalbard och Anna berättade om meteorologiska observationer från den förra 93-procentiga solförmörkelsen på Svalbard den 1 au-

Sveriges framtida klimat
Christer Jansson från Rossby Centret fortsatte
med att berätta om Sveriges framtida klimat år
2100. Temperaturökningen syns tydligt i den
genomsnittliga temperaturen från 35 svenska
stationer och 2014 slog alla tidigare rekord i
Sverige, även om 1934 nästan var lika varmt.
Framtidens klimat beräknas nu genom de så
kallade Representative Concentration Pathways (RCP) scenarier som beskriver strålningsdrivningen i framtiden. Fortfarande är det
så att klimatmodellerna ger en ungefär dubbelt
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försummats i beräkningarna. Planerna för
framtiden är bättre modeller för vindresurs och
ljudutbredning, bättre teoretiska turbulensmodeller för laster, bättre inputparametrar som tar
hänsyn till variabel terräng och vegetation samt
en bättre nedisningskartering och -prognos.

gusti 2008. Denna gav upphov till dimma som
varade i tre dagar och stoppade all flygtrafik.
Pågående meteorologisk forskning i Uppsala
Den meteorologiska forskningen vid Uppsala
universitet som koncentrerar sig på vind, hav
och naturkatastrofer presenterades av Anna
Rutgersson (professor i meteorologi). Tyngdpunkten ligger på gränsskiktsmeteorologi.
Forskningsområdena är:

Läsa meteorologi i Uppsala
Docent Erik Sahlée beskrev meteorologiutbildningen i Uppsala. Det finns ett 3-årigt kandidatprogram i fysik med inriktning meteorologi
och ett 5-årigt masterprogram i fysik med inriktning meteorologi. De allra flesta studenter i
Uppsala läser det senare programmet. De första två åren ger grunderna i fysik, matematik
och datavetenskap. Det tredje året pluggar
meteorologistudenterna Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (15 hp), Fjärranalys
med meteorologiska tillämpningar (10 hp) och
Observera, analysera och presentera väder (5
hp). Dessutom genomförs Examensarbete i
meteorologi (15 hp). Sedan följer ett tvåårigt
program med enbart meteorologikurser.

1. Klimatsystemet: Kolcykeln (över sjöar
och hav), klimatförändringar i Östersjöområdet och aerosoler
2. Vindkraft: Vind över skog, isbildning,
ljudutbredning och vind i kustzonen
3. Kallt klimat: Glaciärer, laviner och klimatförändringar i Arktis
4. Naturkatastrofer: Stormar och nederbörd
samt spridning av aska från vulkanutbrott
Haven är viktiga för klimatsystemet, men det
är svårt att mäta över hav. Skillnader jämfört
med landområden är vågor och annan respons
till uppvärmning (mindre dygnscykel) vilket
medför att utbytet med ytan blir annorlunda.
Växande vågor och avtagande vågor (dyning)
påverkar atmosfären olika. Målet här är att
modellera växelverkan mellan hav, vågor och
atmosfären. Växthusgasernas koncentration i
atmosfären bestäms av det turbulenta utbytet
mellan haven och atmosfären. Haven har tagit
upp ca 30 % av de mänskliga utsläppen, ≈ 2
gigaton karbon per år. (En osäker komponent
här är sjöarnas betydelse.) Upptagningen leder
till försurningen av Östersjön där pH-värdet
förväntas att minska från dagens 8,2 till 7,8 för
det högsta utsläppsscenariet. Gruppens övergripande mål är att mätningar, teorier och
avancerade parameteriseringar ger förbättrade
prognos-, klimat- och turbulensmodeller.

De rekommenderade kurserna är: Atmosfärsfysik, Atmosfärsdynamik och synoptik, Klimatvariationer, Klimatologi och klimatologiska
arbetsmetoder, Turbulens och mikrometeorologi, Numerisk modellering av atmosfären,
Atmosfäriska tillämpningar, Examensarbete
samt Praktisk meteorologi eller Experimentell
gränsskiktsmeteorologi. Uppsala har liksom
Stockholm också en kvällskurs i meteorologi:
Meteorologi och klimatologi (5 hp).
Visning av väderstation
Intresset för ett besök av väderstationen var
inte överväldigande, men vi hade ändå trevligt.
Mest intresse riktades på nederbördsmätningen
och vi diskuterade de tre nederbördsmätarna
som finns vid Geocentrum. Geonor-mätaren
vid Geocentrum har tyvärr pensionerats efter
stora problem med att en av de tre trådarna
som håller hinken i luften gick av hela tiden.
Vi vet fortfarande inte vad det beror på. Det
skulle kunna vara vibrationer från SGUs närliggande stenkrossning. Numera används därför den gamla tipping-bucket nederbördsmätaren igen som också visas på
http://celsius.met.uu.se.

Problemet med vindenergi är att hitta platser
där det blåser mest och där konflikterna är
minst. Skogen är därför ett utmärkt ställe, men
problemet är att noggrant estimera vindresursen och turbulenslasterna. Vindkraft i kalla
klimat ger även problem med isbildning. Ljudutbredningen bestäms av vädret som hittills har

21

Polarfront nr 158 juni 2015

VM-meteorolog FALUN 2015
Pia Hultgren
stöd i väderfrågor. Under hösten 2013 kom vi
överens om tider och upplägg för min medverkan
först i för-VM 2014 och året efter i VM.

Bakgrund
Våren 2013 fick jag frågan om att hjälpa till med
väderinformation och väderfrågor inför Skid-VM
2015 i längdåkning och backhoppning. Under
flera år har jag varit meteorolog för SVT i samband med Vasaloppet. SVT och Vasaloppsorganisationen har sedan länge ett nära samarbete vilket inneburit att det jobb jag gjort för SVT och
Vasaloppsåkarna (våra tittare) också spillt över
på vasaloppsorganisationen och tävlingsledningen. Vi har härigenom utvecklat ett genuint
samarbete där jag tillfört detaljerad information
för planering på längre sikt samt på en nowcastingnivå. Vi har således byggt upp ett ömsesidigt
förtroende där jag lärt mig vad som behövs och
när. Det finns en trygghet i att veta hur och vad
som kan levereras. Sportchefen för Vasaloppet
blev utsedd till tävlingsansvarig för VM i Falun
och han insåg tidigt att det kommer behövas ett

Förberedelser
Det gällde nu att fundera ut vilka data som skulle
behövas och vad jag således behövde beställa för
väderunderlag. Jag kontaktade tävlingsledningen
i såväl backhoppning som längdåkningen och
fick veta vilka krav som finns på vädret och ungefär vad som skulle behövas från mig. Jag fick
ta del av en vind/turbulensstudie som SMHI gjort
i samband med att det stod klart att Falun (Lugnet) skulle få VM-tävlingar och stora backen
skulle byggas om. Studien bestod av turbulenssimuleringar kring hoppbacken med och utan
vindnät. Olika vindriktningar testades och nätet
visade sig reducera vinden i backen med 40-50 %
om det blåser från området 180-230°.

Charlie inspekterar snömoset. 1-2 dm grovkornig snö efter att salteffekten blivit "mättad".

bli aktuellt var man dessutom beredd med 10 ton
salt i säckar för att strö ut på Lugnets skidspår.
Saltet är bra vid mildväder och grovkorning snö
då temperaturen är över cirka 3 plusgrader. När
saltet läggs på den blöta snön kommer kornen att
lösas upp i den vattniga snön och därmed går det
åt värme. Värmen tas från omgivningen varpå
temperaturen i snön åter kan falla under noll

Särskilda förutsättningar
Sedan många år tillbaka används konstsnö i samband med skidtävlingar. Konstsnön har en högre
smältpunkt och utgör en hård och tålig grund för
backar och skidspår. Tävlingsspåren i Falun hade
på många håll en bädd av 40 - 60 cm konstsnö.
Hoppbacken i Lugnet hade också en hållbar bra
bädd av konstsnö. Om alltför milt väder skulle
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grader och snön fryser till hård packad snö/is. I
teorin kan denna kemi/fysik sänka temperaturen i
snön med 10 grader.

tioner var också till stor hjälp för att kolla på vädret i lovart.

För att säkra snötillgången ännu mer fanns
55 000 m3 konstsnö tillverkad i Oxberg som
kunde köras ner på lastbilar om behov uppstod.

VM
Vintern 2014-15 la en bra grund med snö över
Dalarna. Den snö som kom i större mängder såväl i december som i februari var inte för torr
utan blev en fast bra naturlig grund av snö. Stora
partier i spåren var dessutom säkrade med konstsnö.

För längdåkningen är kraven på vädret inte så
svåra att förstå. Där är man i princip helt okänslig
för vinden, utom om det blir hårda vindar så man
får räkna med att det faller ner skräp i spåren.
Detta är ju typiskt i mildväderssituationer då
åkarna oftast har klister under skidorna vilket
inte är en bra kombination. Annars är längdåkningen ur arrangörernas (och naturligtvis även
åkarnas) synvinkel mest intresserade av väntad
temperatur och nederbörd. Även fuktigheten i
snön är en viktig parameter.

Vid VM:s öppnande stod det klart att det skulle
bli ett VM där vädret spelar stor roll. Ett par djupare lågtryck med mycket vind och nederbörd
fanns tidigt med i prognoserna och det var denna
väderregim som jag fick dyka ner i och hitta detaljerna. Detaljerna bestod mycket i rent nowcastingarbete. Att följa nederbörd med hjälp av radar
och obsar, molnighet med satellitbilder och obsar
samt vindar med obsar och satellitbilder. Mest
kritiskt var det i slutet av VM när vi haft en rejäl
mildluftattack och arrangörerna fick börja mixtra
med saltning. För backhoppningen gav jag en
planeringsprognos för ett par dagar framåt. Två
av dagarna var det ingen tvekan att man skulle
behöva ställa in hoppningarna. Tursamt nog
visade sig dessa dagar vara planerade för träningshopp och inte TV-sända tävlingsdagar.
Backhoppning är en stor sport på kontinenten
och en enormt stor TV-sport med i snitt 300 miljoner tittare. Detta innebär förstås att det är av
särskilt intresse att tävlingarna genomförs och
blir lyckade. Ett par dagar var vinden på gränsen
att det skulle gå att hoppa. Då märktes tydligt att
pressen från TV-bolagen var besvärande för tävlingsledning och jury. Jag hade i Arome hittat
tendenser för vindluckor och fick stå på mig att
vinden skulle avta efter en viss tid. Tävlingsledningen och TV-bolagen såg gärna att vindavtagandet kom tidigare och man ville gärna vara
stand-by. När vindavtagandet dröjt enligt prognosen ett par gånger hade jag helt vunnit deras
förtroende och jag fick dem att förstå att vinden
inte avtar linjärt utan att det är toppar som också
måste ner för att hitta tillräckligt med utrymme
att starta hoppare. Efter tävlingarna blev stämningen glad och uppsluppen. Tävlingsledningen
och VM-organisationen var enormt tacksam över
den vindbevakning som VM-meteorologen utfört.

Backhoppningen behöver också snö förstås och
här används alltid konstsnö i samband med stora
tävlingar. Backhoppningsorganisationen var
alltså föga intresserad av temperatur och fuktighet med hänsyn till snön. Visst är T och RH i
luften viktiga faktorer i beräkningen av hoppets
relativa längd, men bara som parametrar att
stoppa in i en algoritm, inte avgörande för tävlingen. Nederbörd och sikt var förstås lite intressant inför träning och tävling men det viktigaste
av allt är vinden av säkerhetsskäl. Det finns numera en regel som säger att mästerskap i backhoppning ska ha en meteorolog på plats i jurytornet under pågående tävlingar. Här kan man prata
prognoser på laboratorienivå! Gränsen för att
kunna hoppa går ungefär vid 4 m/s lite beroende
på vilken riktning det blåser från.
Väderunderlag
Jag sorterade ut vilka parametrar som kunde behövas förutom data som finns fritt på Internet.
Med backhoppningens mycket speciella krav vill
man ha data av högsta kvalitet och med bästa
upplösningen. Här gjorde jag således en beställning från SMHI på vindprofiler från AROME för
de lägsta modellnivåerna i gridpunkten vid Falun
samt för fyra gridpunkter i en radie runt omkring.
För övriga detaljprognoser beställde jag Hirlam
05-profiler för T och Td.
Dessutom Hirlam 05 prognoskartor för ett inzoomat område med Falun i mitten.
Utöver dessa data använde jag Baltrad för nowcasting av nederbörden samt övrig data som finns
fritt på Internet från bl a SMHI. Observationer
fick jag dels över området där Lugnet hade givare på flera olika ställen. Vägverkets observa-

I backspegeln
Att göra vindprognoser för en backhoppnings
backe är en utmaning utöver det vanliga. Jag var
mycket tveksam innan VM om jag verkligen
skulle kunna göra någon skillnad till det väder
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Hoppare landar i stora backen. Fullsatt på läktarna.

som tävlingsledningen ändå hämtar från till exempel Windguru och Windfinder. Efter att ha använt Aromeprofilerna några gånger lärde jag mig
de små nyanserna som skilde från de verkliga
mätningarna i backen. Arome visade sig under
dessa två veckor ha en mycket bra tajming i förändringarna och medelvinden var bra. Maxvinden tenderade att alltid ligga lite högt, vilket jag
korrigerade för. Med ett lugn och en tillförlit till
mitt specialbeställda underlag kunde jag med
noggranna studier, prognoserfarenhet och meteorologisk intuition, leverera ett stöd och
information så att tävlingsledningen
kände sig trygg och vi alla förstod nyttan av att ha meteorolog på plats i backhoppningstornet.

Mårtensson med sig på plats. Vi hade förstås
daglig kontakt med många bra och nördiga diskussioner. De dagar då snöfallet kom precis i
anslutning till tävlingarna hade vi glädje av varandra och turades om att bevaka radar, temperaturer och obsar i lovart. Efter dessa intensiva
VM-dagar kände både Tomas och jag viss tomhet i telefonen som nästan helt hade tystnat när
man kom hem igen. Och jag fortsatte till Mora
med ännu en veckas detaljerat skidväder innan
jag fick en välförtjänt egen skidsemester!

Att jobba för längdåkningen blev också
så intressant som det bara kunde bli.
Man kände sig så trygg innan VM drog
igång, men det milda vädret och sydvästvindarna som förde upp halva Skageraks fuktighet (ja, det kändes så!)
gjorde att vädret spelade en mycket stor
roll. Från dagen innan och in i det sista
var kommunikationen mellan mig och
tävlingsledningen tät. Det roliga för mig
var att svenska vallateamet hade Tomas
Hoppar i backen
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