Nr 159 december 2015 Årgång 42

”Molnfossiler” Gnesta 10 september 2015
Foto: Anna-Carin Andersson

POLARFRONT nr 159 december 2015 (Webbversionen)
Planerade medlemsmöten i SMS:
Ansvarig utgivare:
Svante Bodin, ordförande
e-post: svante@bodin.com
Redaktör:
Michael Hansson, Uppsala
e-post:
michael.o.hansson@telia.com
Prenumeration och medlemskap:
Medlemsavgift per år
150 kr
(webbtidning)
Medlemsavgift per år
250 kr
(papperstidning)
Institution per år
400 kr
Ständig medlem, engångsavgift
3750 kr
SMS Plusgiro: 60 20 35-8
SMS kassör:
Kerstin Vejdemo, SMHI Stockholm

Datum

Ämne

Om moln och hur de har fått sina namn,
15 december kl. 17.00,
Observatoriet Stockholm. Gösta Arvastson. Föredraget följs av
julbord.
Jutta Holst (Forskare, Lunds universitet)
och Anna Rutgersson (Prof., Uppsala
universitet):
19 januari 2016, 16:0017:30 Geocentrum,
Uppsala universitet,
Hambergsalen

Mätningar och resultat från svenska ICOS
(Integrated Carbon Observing System) – Är
Sverige och Östersjön en kolkälla eller
kolsänka?
Efter föredragen förtäring och social
samvaro.

11 februari 2016,
Norrköping:
Kl. 15:00-16:30

Årsmöte

Kl. 17-18: Meteorolog Tobias Palmblad
pratar om Grönland och Grönlandsväder.
Föredraget följs av förtäring och social
samvaro i restaurangen.

22-24 augusti 2016,
Stockholms Universitet

NMM30, se information sid 39 och 40

Se uppdatering på hemsidan (www.svemet.org).

I detta nummer:
Artikel

Författare

sid

Ordföranden

Svante Bodin

3

Boken Moln, recension

Michael Hansson

4

Redaktören

Michael Hansson

5

Atmosfärens förutsägbarhet

Lennart Bengtsson

6

Hemsida:
http://www.svemet.org

Den svenska NWP

Lennart Hedström

10

Kassörens information

Kerstin Vejdemo

12

Organisationsnummer:

Privata vädertjänster

Annie Persson

13

825003-6798

Malmö extreme precipitation

Lisa Bengtsson et al

15

Redaktion
Svante Bodin, Stockholm
Annie Persson, Stockholm
Anna Sjöblom, Uppsala

Den tidiga stormvarningstjänsten

Gunnar Larsson

27

Arkaisk väderblankett

Åke Jönsson

34

Väderblankett

Åke Jönsson

35

Kalman IV

Anders Persson

37

NMM information/ poster

Svante Bodin

39

Postadress:
SMS c/o SMHI
SE - 601 76 Norrköping

Redigering och korrektur
Lars Bergeås, Kungsängen

Nästa manusstopp:

20 februari 2016
Den som fullgjort sin betalning till SMS skall ha tillgång till Polarfrontsarkivet på vår hemsida
www.svemet.org/
För användarnamn och lösenord, kontakta kassören eller någon i styrelsen.

2

Polarfront nr 159 december 2015

Ordföranden har ordet
partementet. Det präglades helt av att Sverige skulle vara ordförande i EU under det
sista halvåret 2009 och därmed under slutförhandlingarna i Köpenhamn. Inför det
sista halvåret så utgick ett påbud att inga
av dem som deltog i den svenska förhandlingsdelegationen kunde påräkna någon
semester efter 1 juli. Det svenska ordförandeskapet drog igång med en gång med
ett EU miljöministermöte i Åre där förhandlingsstrategin skulle finslipas.

Detta skrivs från Paris mitt under det pågående förhandlingsmötet, COP21, om ett
nytt klimatavtal som ska reglera hur utsläppsminskningar av växthusgaser ska
ske, hur länderna ska samarbeta om anpassning till oundvikliga klimatförändringar och om hur de rika länderna ska
stödja utvecklingsländerna i deras arbete
med att anpassa sig till oundvikliga klimatförändringar som de inte har orsakat.
Den första veckan har varit lugn. Världens
statschefer och regeringschefer kom och
åkte den första dagen och höll sina tal. Om
man skulle döma av talen så skulle ett nytt
avtal inte erbjuda några svårigheter. Kina
och USA har kommit överens hur situationen ska hanteras men ändå så finns det ett
antal länder som vrenskas och vill få sin
del av kakan, främst 100 miljarder US
dollar från och med 2020 medan andra inte
gärna vill vara med och betala trots att
klimatkonventionen uttryckligen säger att
så ska. Det finns faktiskt ett Annex II till
klimatkonventionen som räknar upp vilka
länder som ska betala. Dessvärre så skrevs
den listan 1991 då världen såg annorlunda
ut. Nu borde betydligt fler länder än då
vara med och betala.

Själv ledde jag två av EUs expertgrupper
som arbetade med att ge underlag till EUs
ståndpunkter i diverse frågor. Jag hade
hand om en grupp om klimatvetenskap och
en annan grupp som arbetade med ekonomiska analyser och utvärdering, ett mycket
spännande jobb. I själva verket tjuvstartade
jag genom att lånas ut till det Tjeckiska
ordförandeskapet som föregick det
Svenska. Så jag var varm i kläderna då
Sverige tog över.
Men nu gäller det alltså Paris. Nu ska alla
misstagen i Köpenhamn rättas till och
världen få det avtal som måste till för att
den globala uppvärmningen ska hamna under 2 grader och helst under 1,5 grader.
Men nu sitter jag på åskådarläktaren och
försöker varna länderna för att om de inte
gör mer än vad de lagt på bordet i Paris så
hamnar den globala uppvärmning någon
stans mellan 2,7 och 3,5 grader och då
startar irreversibla processer i Arktis och
Antarktis som kan ge höjningar av havsytans nivå på 2-5 meter under de kommande århundradena. Läs gärna vår nya
rapport om trösklar i kryosfärenwww.iccinet.org/thresholds. Den kan vara
lite extra julläsning när tiden går långsamt.
När ni håller detta Polarfrontsnummer i er
hand så är jag redan hemma och vi vet hur
det gick.

Men de två ordförandena för förhandlingsgruppen (ADP) om ett nytt avtal kunde
överlämna sitt resultat till partskonferensen
den 4 december som planerat. Men då innehåller dokumentet hundratals hakparenteser, som är ett annat sätt uttrycka alla
ställen där man inte är överens och där
man måste ena sig om ett alternativ. Nu har
andra veckan börjat och nu börjar allvaret.
Miljöministrarna är på plats och Honorable
John Kerry, USAs utrikesminister, är också
på plats. Åsa Romson har fått ett hedersuppdrag att leda en särskild förhandlingsgrupp med bla. Loss and Damage på dagordningen.

Med detta välmatade Polarfrontsnummer
vill jag bara till slut önska er en riktigt
God Jul!

Efter fiaskot i Köpenhamn 2009 lämnade
jag klimatförhandlingarna och pensionerade mig 1 januari 2010. Men då hade jag
genomlevt ett hektiskt sista år på Miljöde-

Svante Bodin
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Läsvärt om moln – boken Moln
Michael Hansson
Boken jag har håller min hand tituleras
Moln och innehåller fakta och vackra bilder på moln i alla upptänkliga former och
av olika slag. Bokens författare är LarsGöran Nilsson som är meteorolog, författare, fotograf och vetenskapsjournalist.
Eftersom jag ofta fascineras av bilderböcker hade jag höga förväntningar i synnerhet som författaren är en erfaren prognosmeteorolog och fotograf.

rande och betraktande av skönt komponerade bilder. Jag läste enskilda kapitel, betraktade bilderna och sträckläste således
inte boken. Jag uppskattar tillräckligt med
tid för att smälta intrycken och behöver
också tid för reflektion innan jag kan gå
vidare. Författaren beskriver i enstaka fall
var och när bilden är tagen vilket är en
fröjd för mig som är fascinerad av geografi
och natur. Jag hade emellertid gärna sett att
betydligt fler bilder hade fått årstid och
plats beskriven i bildtexten.

Naturvetenskapliga fakta blandas med oftast briljanta bilder och historier. Jag visste
till exempel inte att apotekaren på 1800talet, Luke Howard, med inspiration av
Carl von Linné hade skapat ett molnklassificeringssystem som står sig än i dag.

Jag blir överraskad när jag hamnar på kapitlet Molnlandskap som beskriver konstnärer och deras fascination av moln. Bokens vackraste bild går enligt min mening
att finna i detta kapitel. Det följande kapitlet Former och mönster känns som ett
nytt grepp i denna typ av litteratur där
molnens utseende får fokus mer från ett

Bilderna är i mångt och mycket konst. Bilderna presenteras på stora uppslag i boken
vilket inbjuder läsaren till mycket blädd-
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konstnärligt perspektiv, än från det vetenskapliga. Det gör absolut ingenting då jag
kan tycka att det är befriande att betrakta
naturens skönhet utan nödvändig vetenskaplig stringens och disciplin.

Boken är mycket läsvärd och innehåller,
för vetenskapslitteratur, nya vinklingar
som väcker läsaren till liv. Bokens stora
behållning är dock, enligt min mening, de
vackra molnbilderna som i vissa fall måste
betraktas som genuina konstverk.

Söderarm i stratusläge © L-G Nilsson

© L-G Nilsson

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

Redaktören har ordet
Detta julnummer av Polarfront som ni nu
håller i er hand får ses som ett välfyllt dubbelnummer eftersom vi inte hade tillräckligt med artikelunderlag till Polarfront som
skulle ha kommit ut i oktober. Jag hoppas
att ni nu ska uppskatta blandningen av
historiska meteorologiska fakta och vetenskapliga inslag. Inte minst hoppas jag att ni
njuter av bilderna från boken Moln som vi
har fått låna av Lars-Göran Nilsson.

Jag vill uppmana er, att i samband med jul
och nyårsledigheter, fundera på hur ni kan
bidra med mer artiklar och notiser i Polarfront. Allt är av intresse då jag som redaktör vill försöka spegla den stora spännvidd
av kunskap inom atmosfärsvetenskapen
som finns i vår medlemskår såväl som hos
andra kollegor som ännu inte är medlemmar. Man behöver inte vara medlem för att
skriva artiklar i Polarfront.

Till nästa nummer av Polarfront hoppas jag
på artiklar som handlar om klimatmötet
som i skrivande stund pågår i Paris. Förväntningarna är skyhöga på delegaterna
och länderna och vi får verkligen hoppas
att utfallet blir det som förväntas.

Nu vill jag önska alla läsare en riktigt god
jul och ett gott nytt år!

Michael Hansson
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Hur förutsägbar är atmosfären?
Lennart Bengtsson, prof. em.
De första prediktabilitetsexperimenten
följde därför en teknik där man upprepade
en prognoskörning genom att lägga till en
litet avvikelse i initialdata. Jämfört med
referensexperimentet växte skillnaden med
tiden och fördubblades på 2 till 4 dagar.
Resultatet som låg till grund för GARP
och även för ECMWF indikerade att väderprognoser kunde göras för två till tre
veckor men knappast längre. Att prediktabilitet är begränsad är typiskt för komplexa system och jag skall återkomma till
detta senare.

1. Inledning
Mitt intresse för meteorologi går tillbaka
till 11-årsåldern när jag började fundera
över varför prognoser för sol- och månförmörkelser kunde tillförlitligt förutsägas
flera år i förväg medan väderprognoserna
var så otillförlitliga? Jag ansåg därför
tidigt att meteorologi var ett område där
det fanns mycket man skulle kunna göra.
Vid min allra första kontakt vid SMHI
sommaren 1955 fanns inte begreppet kaosvetenskap ännu, men jag tror ändå att
meteorologerna hade en intuitiv uppfattning att tillförlitliga prognoser för mer än
en viss tid var en omöjlighet.

2. Lorenz’ experiment
Vid ECMWF utvecklade Lorenz en modifierad metodik att bestämma prediktabilitet med hjälp av de arkiverade prognoserna. Lorenz’ idé var att jämföra en 1dags prognos från säg den 9 januari med
2-dygns prognosen från den 8 januari samt
med 3-dygns prognosen från den 7 januari
osv ända tills 10-dygns prognosen från den
1 januari. Om nu alla dessa 10 prognoser
med olika längd vore identiskt lika den 10
januari skulle vi ha en perfekt 10-dygns
prediktabilitet och skulle de därtill vara
identiska med det observerade vädret den
10 januari skulle vi också ha perfekta
prognoser upp till 10 dagar!

Det har alltid varit en dröm hos meteorologerna att kunna göra allt längre prognoser. Tanken var att man genom att följa
Wilhelm Bjerknes strategi (Bjerknes,
1904) skulle detta bli möjligt om man bara
hade en perfekt modell och perfekta initialdata. Eftersom detta inte kan uppfyllas så
är den praktiska frågan vad kan man göra
med en modell och med observationer som
bara är nästan perfekta?
Edward Lorenz, som jag hade den stora
förmånen att känna personligen, tillbringade en sabbatstermin vid ECMWF 1980.
Ed kan sägas vara the ”father of chaos”, en
insikt som gick tillbaka till en numerisk
beräkning han gjorde med en enkel experimentell modell. När han körde modellen
på annan dator fick han ett annat resultat
trots att koden var densamma. Det annorlunda resultatet var helt enkelt en följd av
ett obetydligt avrundningsfel genom att
den nya datorn hade en annan ordlängd.
Detta fick till följd att resultatet skilde sig
och efter en tids beräkning blev resultaten
från de två integrationerna helt olika.

Vad Lorenz gjorde (Lorenz, 1982) var att
studera hur skillnaden mellan två konsekutiva prognoser växte med tiden i prognossystemet, figur 1. Denna nya approach
hade fördelen att arbete med ett mer realistisk initialfel nämligen ett fel som är typiskt i en 1-dygns prognos. Figuren visar
också den aktuella prognosverifikationen
som naturligt nog hade en snabbare feltillväxt.
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Fig. 1. Feltillväxt i Lorenz’ prediktabilitetsexperiment samt det aktuella prognosfelet av höjdfältet för 500 hPa. För vidare information se texten. Medelvärden för
en full vinterårstid (Lorenz, 1982)
rats avsevärt mellan 1986 och 2011, dels
beroende på ett kraftigt reducerat initialfel, speciellt på södra halvklotet, men
också på en förbättrad prognosmodell
där prognosnoggrannheten nära nog
sammanfaller med prediktabiliteten.
Man kan också se att feltillväxten 2011
är något större än 1986, sannolikt beroende på att modellen vid den senare
perioden har högre upplösning och var
mer komplex. Den mer komplexa
modellen har mer frihetsgrader och kan
därför ses som litet mer kaotisk.

3. Uppdatering av Lorenz’ experiment
30 år senare
För några år sedan genomförde vi ett experiment vid Reading universitetet för att
se hur prediktabilitet och prognosskicklighet hade utvecklats vid ECMWF sedan Lorenz ursprungliga arbete (Froude
et al., 2013). Resultatet framgår av figur
2 där vi jämförde både prediktabilitet och
prognosgodhet för båda hemisfärerna.
Experimentet i Reading visade tydligt att
prognoserna från ECMWF hade förbätt-
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Fig. 2. Samma som figur 1 men för sommar och vinter för båda hemisfärerna
respektive. Svarta linjer anger år 1986 och de röda 2011. Det mest påfallande är
att vid den senare perioden är att feltillväxten i prognosen obetydligt sämre än i
prediktabilitetsexperimentet (tunna linjer) vilket indikerar att ECMWFs prognosmodell är nära vad som är möjligt att åstadkomma.
Antag att vi gör tankeexperimentet att vi
hade haft en oändlig ensemble med en
perfekt modell där vi genomfört en godtycklig lång beräkning? Vad skulle resultatet bli? Varje enskild prognosberäkning skulle ange ett möjligt väder och en
möjlig utveckling av ett sannolikt väder.
Sannolikt skulle det behövas en mängd
på åtskilliga miljoner eller kanske miljarder beräkningsexperiment (ensemble
members) för att reproducera allt möjligt
väder. Ett ensemblemedelvärde skulle i
ett sådant helt enkelt konvergera mot
klimatet vilket inte är särskilt informativt
då detta redan är mer eller mindre känt!
Det är helt enkelt detta som vi ser i figur
3 nämligen en potentiellt allt bättre prognos för en allt mindre informationsmängd. Till slut bli prognosen perfekt
men informationsmängden går mot noll.

4. Ensemble prediktabilitet
Vad händer med prediktabiliteten vid en
ensemble beräkning?
Detta framgår av figur 3 som är baserad
på en ensemble av 40 beräkningar. (För
en detaljerad beskrivning se Froude et
al., 2013). Resultatet från ensemble
beräkningen visar överraskande att prediktabiliteten är betydligt lägre än prognosgodheten vilket vid en första reflektion indikerar att det finns potential för
en avsevärd förbättring av medel ensemble prognosen. Tyvärr är detta en
tankefälla ty samtidigt som prediktabiliteten är låg och till och med minskar med
tiden betyder bara att det som är prediktabelt blir allt mindre.
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Fig. 3 Prediktabilitet för ensemble medelvärdet (vänster) och normal prognos (höger). Tunna linjer är prediktabilitetskurvor av samma slag som i figurerna 1 och 2
och den kraftiga kurvan den aktuella prognosgodheten för vintern 2010/2011.
Prediktabilitetsberäkningar för var 12 tim.
5. Avslutande kommentarer
Kaos påverkar både planeternas omloppsbanor liksom planetaxlarnas lutning. Det gäller speciellt de fyra inre
planeterna som faktiskt kan kollidera på
en tidskala av en miljard år. Ljapunovs
exponent för atmosfärcirkulation är (2-3
dagar)-1 men den för planetsystemet är
( 5 milj. år) -1.

Mycket av det som vi i dag inrymmes i
kaosvetenskapen fanns redan hos matematiker och fysiker under 1800-talet. En
sådan framstående forskare var Alexandr
Ljapunov (1857-1918)
(https://www.google.se/#q=ljapunov)
som verkade i St. Petersburg och var
samtida med Markov. Idag använder vi
Ljapunovs exponent för att karakterisera
kaotiska system.

Referenser
Froude, L., Bengtsson, L. and Hodges,
K. I., 2013: Atmospheric predictability
revisited, Tellus A 65

Det var många fysikers förhoppning att
planetsystemet i alla fall skulle uppföra
sig på ett prediktabelt sätt med detta är
tyvärr ingalunda fallet. Främst genom
Jacques Laskars arbeten
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_L
askar)
vet vi nu att planetsystemet inte är kvasi
periodiskt utan kaotiskt. Einstein skulle
säkert ha beklagat detta.

Lorenz, E. N., 1982: Atmospheric predictability experiments with a large numerical 1 model. Tellus, 34, 505-513.
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De Svenska Numeriska Väderprognosernas Historia
Hur det började.
Lennart Hedström f d försvarsmeteorolog
Tekniska Högskola. En ståtlig byggnad
som fortfarande finns i orört skick. Det var
intressant att åka till Besk. Tyvärr blev det
bara några enstaka gånger. Det var ju inte
något meteorologjobb att åka dit. Om jag
inte minns fel, tog det lite mer än en timme
att få ut 24, 48 och 72-timmars prognoskartor för 500 hPa. Man kunde följa beräkningarna. Besk lät tidvis brum, brum, brum
och tidvis tic, tic, tic beroende på var i beräkningarna Besk var. (Vid studiebesök
hade datateknikerna ett speciellt program
där Besk spelade ”Helan går”).

Tyvärr hade jag ingen möjlighet att delta i
SMS-mötet om ”De Svenska Numeriska
Väderprognosernas Historia”. Eftersom jag
nog är den ende vid våra möten som var
med på 50-talet och har varit med om att
kört fram prognoser på Besk, har Svante
Bodin bett mig att skriva ner vad jag minns
om NWP-starten. Jag gör ett försök men
jag befarar att resultatet blir magert.
Minnet bleknar ju med åren, dessutom
tillhör jag dem som aldrig fört några
dagboksanteckningar.
Världens första NWP-prognoser som utnyttjades i den dagliga prognostjänsten
gjordes i månadsskiftet september-oktober
1954. Detta i samband med den pågående
militära övningen ”Dalamanövern”. Man
gjorde prognoser för 500 hPa gällande 24,
48 och 72 timmar. De första prognoserna
blev i stort sett lyckade. Militära Vädertjänsten fortsatte därför att göra NWPprognoser dagligen från december 1954.
I artikeln av Nils Gustafsson m fl angående
NWP vid SMHI står på sidorna 1 och 3:
”The worlds first operational numerical
ever was carries out in 1955.” Detta skall
alltså vara 1954.

Prognoskartorna i Europaformat skrevs ut
på Besks radskrivare. Kartorna såg lite sterila ut. Vartannat område mellan var 20:e
isohypsvärde var fyllt med X och vartannat
var blankt. Kartorna sattes upp på prognoscentralens ”genomgångsvägg” där våra
egna och SMHI:s aktuella mark och höjdkartor satt. Kl 8 varje morgon hölls en
genomgång av väderläget. Diskussionen
kunde ofta bli livlig. NWP-kartorna väckte
alltid särskilt intresse. Vi försökte också
verifiera dem. Det fanns ju inga fickräknare eller minidatorer vid den här tiden.
Jag minns att man dagligen satt och räknade korrelationskoefficienter mer eller

Verksamheten under 1954 var jag inte delaktig i. Jag tjänstgjorde då som meteorolog
på F 17 i Kallinge. Jag kom till MVC (Militära Vädertjänstens Centralorgan) den 1/3
1955. Jag var dock aldrig engagerad i den
teoretiska och vetenskapliga delen av
NWP. Mitt engagemang låg helt på den
”hantverksmässiga” delen vilken till en
början var ganska omfattande. I stället för
Europakartor över 500 hPa analyserade vi
nu cirkumpolarkartor. Geopotentialvärdena
från ett gridnät stansades på hålremsor
vilka matades in i Besk. Datorn eller matematikmaskinen som det kallades på den
tiden, fanns på Drottninggatan 95 i Gamla

10

Polarfront nr 159 december 2015

mindre för hand. Min kurskamrat och senare svåger Rolf Lindqvist ledde detta.

Rolf skrev också 1956 en artikel om NWPförsöken i Tellus.

Under 1955 infördes en numerisk analys
av utgångskartan. Detta enligt en metod
utarbetad av Bergthorsson och Döös. Man
använde den senaste 24-timmars prognoskartan och modifierade denna med hänsyn
till inkomna observationer. Vi slapp därigenom att analysera cirkumpolar-kartorna
vilket jag egentligen tyckte var ett trevligt
jobb.

sig att prognosen blev klar i god tid för att
kunna användas operativt. Förmodligen
hade man kunnat börja med dagliga prognoser tidigare än ”Dalamanövern” men det
saknade ekonomiska resurser. Dessa kom
tack vare den militära vädertjänstens chef
Oscar Herrlin och Flygvapnet.
Kring Rossby samlades många unga forskare. Rossby avled hastigt i en hjärtattack
redan sommaren 1957. Bert Bolin blev ny
chef för IMI. De som jag träffade och som
var med 1955 var förutom Bert Bolin och
Bo Döös, svensk-amerikanen Norman
Philips, dansken Aksel Wiin-Nielsen, islänningen Pall Bergthorsson, finländaren
Aimo Väisänen och Hessam Taba som jag
tror var från Belgien.

Den prognosmodell som användes, var
framtagen redan 1950 av Charney m fl i
USA. Man hade genomfört lyckade tester
med världens första dator ENIAC men det
tog i stort sett 24 timmar att få fram en 24timmars prognos. Rossbys som var delaktig och väl insatt i verksamheten i USA
återvände till Sverige 1947. 1951 startade
han Internationella Meteorologiska Institutet, IMI. IMI låg om jag inte minns fel
på Lindhagensgatan nära Lindhagensplan.
Rossbys mål var att försöka använda den
barotropa modellen för dagliga väderprognoser. För detta behövdes en kraftfullare
dator än ENIAC. I Sverige fanns sedan
1953 Besk som då var världens snabbaste
dator.

Det fanns ytterligare en amerikan hos
Rossby, Commander Rex men jag tror inte
han var meteorolog eller forskare. Han var
från marinen och var troligen kommenderad hit för att följa upp Rossbys verksamhet. Denna ådrog sig stort intresse i USA
och Rossby fick ekonomiskt bidrag därifrån.
Väisänens och Tabas namn har jag aldrig
sett nämnas någonstans bland forskare som
deltog i NWP-utvecklingen. Väisänen
doktorerade i Finland men hann aldrig bli

Rossby och hans medarbetare vid IMI anpassade och programmerade den barotropa
modellen för Besk. I mars 1954 gjordes
den första realtidsprognosen. Det visade
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professor. Han avled 1965 endast 39 år
gammal. Senast jag träffade honom var vid
Nordiska Meteorologmötet i Köpenhamn
1963.

ningarna på SAAB D21 som var snabbare
än Besk. Den sista tiden gjordes körningarna på IBM 7090 vid FOA.
På SMHI var man från början skeptisk till
numeriska prognoser och Rossbys verksamhet. Man hade inte heller möjlighet att
få fram ekonomiska resurser. Så småningom ändrade man uppfattning, mycket
tack vare Bo Döös. Döös ju var en av de
ledande forskarna som utvecklade det
NWP-system som militära vädertjänsten
använde. SMHI skaffade en dator SAAB
D21 och utvecklade en prognosmodell som
så småningom blev bättre och bättre. I
början av 70-talet avvecklade försvaret
därför sina NWP- prognoser och hämtade i
stället resultatet från SMHI:s körningar.
Man hade dock kvar en prognosversion av
beredskapsskäl. Den var programmerad för
IBM 7074 vid försvarets datacentral i
Arboga.

Taba var kvar vid IMI åtminstone t o m
1959. Han publicerade ett par artiklar i
Tellus under sin tid vid IMI, en i november
1958 och en november 1959.
Av Rossbys medarbetare var Wiin-Nielsen,
Bergthorsson, Väisänen och Taba de som
mest engagerades i verksamheten vid
Flygvapnet. Jag tror att de tillfälligtvis var
anställda vid militära vädertjänsten, åtminstone vistades de då och då på prognoscentralen vid MVC.
NWP-verksamheten fortsatte med alltmer
avancerad prognosmodell främst genom
Wiin-Nielsens och Bengt Söderbergs försorg. Från början av 60-talet gjordes kör-

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

Kassörens information
Kassören kommer i januari 2016 att ge alla
information om de ska betala för 2016,
eller att de är betalningsbefriade.

Tryckt Polarfront 250 kr/år.

De som får tryckt Polarfront får ett inbetalningskort med tidningen. Övriga aviseras med e-post.

Medlemskapet innehåller årligen förutom
tidskriften Polarfront (4 nr/år), 6-9 medlemsmöten i Norrköpingsområdet och
östra Mälardalen, samt 1-2 möten i Skåne
(SMS Syd). Mötena har också stor social
och kontaktskapande betydelse, varför
traktering normalt erbjuds. - Läs mer på
vår hemsida! www.svemet.org

Företag, institution betalar 400 kr/år.

Därför är det mycket viktigt att man har
skickat rätt e-postadress till
kassör/medlemsregistreraren.
Här anmäls även nya medlemmar, utträde
och ändrad adress.

Sedan många år får nya studerandemedlemmar fritt medlemskap första året.

kerstin@vejdemo.se
SMS plusgiro är 602035-8 (snart finns
även bankgiro).
Web-medlemskap 150 kr/år (hämtar själv
Polarfront digitalt på hemsidan).
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Privata vädertjänster
Annie Persson, meteorolog, SMHI Malmö
År 1945 bildades Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
Innan dess sköttes väderprognoserna av
Statens Meteorologiska Central Anstalt
(som bildades 1874) och senare av Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt,
SMHA (1919-1945). Prognostiserande av
väder har alltså skötts statligt under större
delen av 1800- och 1900-talet.

marhalvåret jobbar de dag och kvällstid
samt har sovande beredskap nattetid.
Transportkunderna består till stor del av
kunder som håller på vinterväghållning,
till exempel kommuner, flygplatser samt
en del av Trafikverkets entreprenörer.
Det kan dock också handla om spårbunden trafik, som till exempel Stockholms
tunnelbana. Under vintersäsongen gör
meteorologerna väderprognoser och ger
konsultation angående vädret som påverkar vinterväghållarna. Kundkretsen
sträcker sig från Kiruna i norr till Malmö
i söder, samt att kunder hittas i både
Finland och Danmark. MeteoGroup har
utvecklat en egen vägväderprognosmodell som ger prognos för både yttemperatur och vägstatus och detta är till stor
hjälp för kunderna. På flera av kontoren i
Europa finns även forsknings- och utvecklingsavdelningar, dock inte på det
Skandinaviska kontoret.

Under slutet av 1900-talet började dock
saker att hända runt om i Europa och
idéer om att starta upp privata väderföretag började ta fart. Idag finns ett flertal
privata väderföretag på den skandinaviska marknaden och här är ett litet försök till att bena ut vad de olika företagen
gör och var de kommer ifrån.

METEOGROUP
År 1986 startade den före detta tv-meteorologen Harry Otten det privata företaget
MeteoConsult i Nederländerna. Under
den här tiden fanns nästan enbart de nationella vädertjänsterna och det dröjde
innan företaget började gå med vinst och
verkligen etablera sig på marknaden.
Idag heter företaget MeteoGroup och är
ett av världens största väderföretag med
kontor i 14 europeiska länder samt ett
flertal utanför Europa. Idag är företaget
stort inom alla branscher, men framförallt
inom sjöfart, offshore, media och transport. År 2007 startades MeteoGroup
Scandinavia AB upp och riktade då
främst in sig mot transportbranschen.
Även idag är transport en viktig del men
har de senaste åren även växt inom energibranschen. På MeteoGroup finns 8
prognosmeteorologer anställda som jobbar skift (även nattetid) under vinterhalvåret, 1 oktober till 30 april. Under som-

– Vi håller just nu på att sätta upp en offshore-verksamhet här på det Skandinaviska kontoret vilket ska bli mycket
spännande, berättar Alexander Håkansson, en av meteorologerna på MeteoGroup.

FORECA
Ett annat företag som också är inriktat
mot transportbranschen är finska Foreca.
Foreca har funnits i Finland sedan 1996
och sedan 2001 finns Foreca även i Sverige. Idag har de sju prognosmeteorologer anställda på kontoret i Sollentuna,
Stockholm. Huvudkontoret är placerat i
Helsingfors och man har dessutom säljare placerade i Moskva. De kunder som
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Foreca tillhandahåller med prognostjänster finns däremot över hela världen.

tjänster mot energi- och offshorebranschen igång. De hade ett behov av att få
väderinformationen före den kom ut i
media, och även till större detaljgrad än
man kunde finna där, säger hon.

Trafikverket (före detta Vägverket och
Banverket) upphandlade om vädertjänster under 2012 och denna upphandling
vanns av Foreca som idag tillhandahåller
väderprognoser till Trafikverket samt
Trafikverkets entreprenörer. Även Foreca
har en hel del kommunkunder. Maria
Jönsson, som är meteorolog på Foreca
berättar att meteorologerna jobbar skift
under vintern för att kunna bistå med
färska prognoser samt konsultation dygnet runt. Under sommaren jobbar de dagoch kvällspass.

Under 2000-talet kom tillväxten verkligen igång då mer aktiva ägare tog över
företaget.
StormGeo startade upp sin verksamhet i
Sverige år 2010 och har idag kontor i
Stockholm. Här fokuserar man framförallt på media och energi, samt sjöfart. År
2012 startades prognosproduktion för
sjöfart vid kontoret i Bergen och året
därpå flyttades hela produktionen till
kontoret i Stockholm. Då anställdes flera
”Route analysts” (meteorologer inriktade
mot sjöfart). 2014 köptes företaget AWT
(Applied Weather Technology), en av de
största väderbolagen inriktade mot den
kommersiella sjöfartsindustrin. I och med
omorganisation valde man att koncentrera produktionen för sjöfart till Sunnyvale (Kalifornien) och New York.

Foreca är dessutom Sveriges största leverantör av väderprognoser till mediabranschen. Man kan bl.a. se väderdata från
Foreca hos Klart.se och i Metro.
– Dessutom levereras prognoser till energisektorn och för navigationslösningar
(väderprognoser i GPS- och navigationssystem), säger Maria Jönsson.
På huvudkontoret i Finland jobbar man
mot samma branscher som i Sverige, där
har man dessutom en forskningsavdelning som bl.a. jobbar med att förbättra
modeller och att ta fram olika filter för
modeller.

Stockholmskontoret har fortfarande en
central del inom sjöfart, men nu mer med
inriktning mot produktutveckling i form
av ombordssystem samt kundprodukter.
Inriktningen mot media och energi finns
naturligtvis också kvar. Väderprognoser
från StormGeo finns till exempel i Expressen.

STORMGEO
År1997 bildades det norska väderföretaget StormGeo av meteorologen Siri
Kalvig i samarbete med norska TV2. Då
hette företaget Storm Weather Center och
grundtanken var att man ville utnyttja
den enorma kompetens som fanns på
TV2, men som då endast presenterade
vädret på tv. Detta berättar Amaranta
Rundin som är meteorolog på StormGeos
Sverige-kontor.
– I början var media en naturlig
kundkategori, men väldigt snabbt kom

MeteoGroup, Foreca och StormGeo är de
största privata aktörerna i Sverige, men
fler företag lär etablera sig i framtiden.
Med dagens lättillgängliga data ses redan
en explosionsartad ökning av diverse väderappar och väderhemsidor. Som exempel kan nämnas det mycket framgångsrika Klart.se, vackertväder.se samt Dagens Nyheters vädersida WeatherPal.
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Numerical simulations of the Malmö extreme precipitation event of
August 2014 using AROME – a sensitivity study.
Lisa Bengtsson, Magnus Lindskog, Ulf Andrae, Peter Berg
SMHI – Department for research and development.
double in about two days for synoptic
scale circulation (Lorenz, 1969). However,
such doubling of the error is much faster
for small scale processes such as deep
convection. Typical asymptotic perturbation-doubling times of cloud-resolving and
synoptic-scale simulations amount to
about 4 and 40 h, respectively (Hohenegger and Schär, 2007).

1. Introduction.
The extreme precipitation event over
Malmö on August 31, 2014 resulted in
significant flooding, due to atmospheric
convection, which affected both Copenhagen and Malmö in the evening of August
30th, and the morning of August 31st. Many
roads were closed and buildings were
flooded. In 24 hours 100.1 mm fell over
Malmö, which is a record since at least
1961. Moreover, the event beat the record
for the largest amount of rainfall in one
hour, 31.6 mm for the city (www.smhi.se).
Such large amounts of precipitation is not
uncommon in association with convective
activity, however when it falls over a large
city (or two large cities in this case), the
consequences are severe, and the event has
triggered a series of discussions, studies
and measures for the hydrometeorological
community in Scandinavia.

Furthermore, since an analytical solution
to the primitive equations is only possible
when they are linearized and simplified,
the solution provided by the numerical
methods will only be approximate.
One way of addressing forecast uncertainty due to the errors in the NWP models
and the initial conditions is to use ensemble prediction. The error due to uncertainties in the initial condition can be represented by re-running the model several
times starting from slightly different initial
conditions. However, although ensemble
prediction yields a good estimate of the
uncertainty associated with a certain
weather patterns, its ultimate purpose is to
predict quantitatively the probability density of the state of the atmosphere at a future time (Leutbecher and Palmer, 2008).

Numerical Weather Prediction (NWP)
models are the main tools used in order to
make weather forecasts. In NWP, the state
of the atmosphere at some future time is
determined using the primitive equations
of fluid dynamics and thermodynamics,
based on an analysis of the current conditions. In order to construct an initial condition to numerically solve the primitive
equations, an analysis of the present state
of the atmosphere is constructed using observations of the current conditions combined with the forecast from the previous
forecast cycle. Since the observations used
to describe the atmosphere are irregular in
space and time, a continuous complete description of the atmosphere does not exist.
Thus, the initial condition given the system
of equations will never be perfect. Therefore, there is always an initial error in the
model, compared with the true state of the
atmosphere, which will grow in time and

The aim of the present study is threefold:
first we are interested in understanding the
sensitivity of the event that occurred over
Malmö to various components of the NWP
model system such as horizontal resolution, the domain size, coupling of the lateral boundaries and surface/upper air data
assimilation in order to learn which
aspects are most important in predicting
this particular event. Secondly, we are
interested in seeing how such a small scale
convective event is represented in a high
resolution Ensemble Prediction System
(EPS), and if we can estimate what kind of
probabilities an EPS could generate for
15
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this particular event. Third, we are interested in trying to answer the question
“how severe could the event have been?”.
This is done by gradually increasing the
sea surface temperature (SST) in Öresund
– the strait between Denmark and Sweden
where the convection was amplified before
entering the city of Malmö. The attempt
was inspired by Meredith et al. 2015,
where the authors looked at the relationship between coastal convection and increase of SST in the Black Sea.

data assimilation, and two model components: AROME (Seity et al., 2012) and
ALARO (e.g. Gerard et al., 2009). In this
study we use HARMONIE-AROME
which is a spectral limited area model
aimed for the convection permitting scales
(O ~1km), and has been developed to use
the full non-hydrostatic equations (Euler
elastic form of Navier Stoke's equations).
At SMHI, HARMONIE-AROME has
been used for operational weather forecasts since 2014 in collaboration with
Met-Norway.

We would like to emphasize that the aim
of this study is not to use this event to
draw any general conclusions about Numerical Weather Prediction. It is merely a
sensitivity study of the Malmö extreme
precipitation event, to understand which
model components were crucial in order to
predict the event successfully, to understand how such a small scale event can be
predicted in an EPS, and the role of the
strait between Denmark and Sweden in
amplifying convection.

The main components of the AROME
physical parameterizations can be found in
Seity et al., 2012. The version of
HARMONIE-AROME used in this study
has in addition an updated description of
the treatment of vertical mixing due to
eddy diffusion and shallow convection
(Siebesma et. al, 2007) and an improved
representation of mixed-phase clouds
(Ivarsson, 2015).
To obtain the best possible initial model
state, a data assimilation is carried out to
combine observations with model information. The current HARMONIE data assimilation system consists of surface data
assimilation (Giard and Bazile (2000))
based on optimal interpolation, and upperair 3-dimensional variational data assimilation (3D-Var), with climatological background error statistics (Seity et al. (2012)).
There is ongoing research towards more
flow-dependent data assimilation methods,
such as 4-dimensional variational data assimilation, Kalman Filter techniques and
hybrid variational/ensemble methods.

2. The event
Synoptically, there was a cyclonic pattern
both in the upper air and at the surface
southwest of Sweden, generating a circulation which brought warmer air in from
the south/south-west. The convection
propagated in over southern Sweden in the
warm sector in the vicinity of an occluded
front, in an organized band which amplified over the strait between Denmark and
Sweden (Öresund). This organized convective band propagated almost straight
eastward against the mean flow which was
more from the south.

4. Experiment set-up
Three model domains are used in this
study, all directly coupled to the global
ECMWF (European Centre for Medium
Range Weather Forecasts) model (and not
nested), and are shown in Figure 1.

3. The NWP model
The NWP model system used in this study
is the non-hydrostatic meso-scale forecasting system HARMONIE developed
within the HIRLAM-ALADIN consortia.
Presently HARMONIE consists of initial
condition generation through variational
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Figure 1: Domains used in the study, A = small domain over Denmark, B = intermediate domain
over central Europe, and C = large domain used for operational forecasts at SMHI.

The sensitivity experiments done in this study are listed in table 1, with some main components
highlighted.
Experiment

Hor. Res. Surface
DA

Upper
air DA

Coupling
LBC

Deep
convection

Domain

“cold start”

2.5 km

None

None

6 h old BC

Explicit

A

“surface assim 1d”

2.5 km

OI – 1 day None

6h old BC

Explicit

A

“surface assim 1 w”

2.5 km

OI – 1
week

None

6h old BC

Explicit

A

“surface assim 2 w”

2.5 km

OI – 2
weeks

None

6h old BC

Explicit

A

“Old bc”

2.5 km

OI -1 day None

12 h old BC Explicit

A

“Large domain”

2.5 km

OI – 1 day None

6 h old BC

Explicit

C

“High resolution”

1.3 km

OI – 1 day None

6 h old BC

Explicit

A

“Parameterized
conv.”

2.5 km

OI – 1 day None

6 h old BC

Parameterized

C

“3D var”

2.5 km

OI -1 day 3D var

6 h old BC

Explicit

A

Table 1. Description of sensitivity experiments. OI = Optimal Interpolation. BC = Boundary
Condition.
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5. Results
model in terms of intensity and location (although, some over-prediction of precipitation
can be seen over for instance Kattegat). It is
with the operational forecast in mind that we
have stepwise tried to understand which components of the NWP system that were important to achieve the realism of the event. By
realism we mean that despite errors in location and timing, the forecaster is able to anticipate the physical characteristics of the intense phenomena that is likely to occur in a
specific area.

5.1 Sensitivity experiments
In Figure 2a we show the 12 h accumulated
precipitation forecast from the global
ECMWF mode initiated from 20140831 00
UTC. It can be compared with the 12 h accumulated precipitation forecast from the
operational HARMONIE-AROME (based on
cycle 38h1.1) run at SMHI (Figure 2b), and
the radar image of 12 h accumulated precipitation (mm/h) for comparison. It can be seen
that the ECMWF model missed the event, and
it was rather well captured in the meso-scale

Figure 2: 12 h accumulated precipitation valid at 20140831 12 UTC. a) ECMWF operational
forecast, b) HARMONIE-AROME operational forecast, c) radar composite (mm/h) from the
Nordrad network.
accompanying microphysics (or both). However, the forecast does not yield the intensities
that were seen in the operational forecast.

It is tempting to attribute the success of the
meso-scale model in this case to higher horizontal resolution (2.5 km vs ~16 km), as the
phenomena we are trying to describe is very
small scale and influenced by an inhomogeneous surface (both sea and land) covering a
small area. As seen in Figure 3a, simply running the case with HARMONIE-AROME
over the small domain “A”, starting from
20140831 00 UTC with a “cold start”, using
ECMWF's 20140831 00 UTC field as initial
state, does indeed yield more precipitation
over southern Sweden, compared with the
global ECMWF model (Figure 2a). This
could be attributed higher resolution or use of
explicit treatment of deep convection and its

Figure 3b shows the domain (A) average 15
minute accumulated precipitation as a function of forecast lead time. It can be seen that
the precipitation field starts at a domain average of almost 0 mm for the “cold start” experiment (blue curve), and a large spin-up is
present. With surface data assimilation, as explained above, a better initial precipitation
field is present, and it is clear that cycling the
surface conditions in the model is important
in order to have a surface which is “spun up”
in order to predict the event (green curve).
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Figure 3: a) 12 h accumulated precipitation “cold start” experiment, b) domain averaged 15 min
accumulated precipitation as a function of forecast lead time for “cold start” (blue), “surface assim
1d” (green), “surface assim 2d” (red), “surface assim 3d” (cyan). c) 12 h accumulated
precipitation “surface assim 1d” experiment.
However, as seen in Figure 3c the intensities
of precipitation using 1d surface data assimilation over the most south-western part of
Sweden are still not equivalent to the ones observed by radar or the observation network,
nor as the ones simulated by the operational

forecast. It can also be noted that for this particular case, it did not matter much how long
we spun up the surface, comparing 1 day, 1
week and 2 weeks, as shown in Figure 3b (red
and light blue curves). However, the spin-up
time of surface is likely very case dependent.

Figure 4: 12 h accumulated precipitation (mm) a) 6 h old initial and lateral boundary condition
and b) 12 h old initial and lateral boundary condition.
Next we look at the impact of starting at the
initial time from an older ECMWF forecast
(12 hours old, compared to 6 hours old in the
other experiments experiments), and also
coupling lateral boundaries with the 12 hours
old ECMWF forecast initiated at 20140830
12 UTC. It can be seen in Figure 4 that the

impact is small, a few “random” changes in
the total precipitation field when using older
boundaries and initial condition here and
there (Figure 4b), but the overall intensities
and pattern are same as when coupling to 6 h
old BC's (Figure 4a).
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It can be reasoned that the small domain used
for the experiments described above is too
small to capture the synoptic pattern which
drives the circulation in which the convection
is triggered. Figure 5 shows the impact of
running a “cold start” with surface data assimilation over the domain “C”. Interestingly,
simulating the event over the larger domain
gives more intense precipitation over southern
Sweden, however the maximum accumulated
over 12 hours is too far east compared with
observations. Since the flow was from southsouth-west in this case, the placement of the

southern domain boundary strongly influences the accumulated precipitation along the
front. Over the large domain “C” it is more
broken up than over the small domain “A”
closer to the boundaries.
Over the small domain we also conducted two
sensitivity experiments to see how the Malmö
event was influenced by horizontal resolution
and physical parameterization. Figure 6b
shows the impact on the 12 h accumulated
precipitation field, running the model with 1.3
km horizontal resolution, and Figure 6c shows

Figure 5: 12 h accumulated precipitation (mm) a) small domain “A” and b) large domain “C”.
the impact of switching on a deep convection
parameterization (basically extending the
parameterization of shallow convection to
treat also deep convective clouds.). The
overall structure of the circulation and the
areas with precipitation is rather insensitive to
the higher resolution and parameterized
convection experiments. The convection
which is embedded within the front, is
strongly forced by the large scale circulation.
However, impact can be seen on the more
“open cell” type convection which is
generated by day time heating later in the
morning hours (over for instance southern
Denmark and northern Germany). For such

type of convection it can be seen that 2.5 km
horizontal resolution is not sufficient to correctly describe individual convective cells,
and the convection becomes more fractal with
higher horizontal resolution. It is also interesting to note the rather small impact by
switching on a convective parameterization.
At last we investigate the impact of 3D variational data assimilation on the 12 h accumulated precipitation fields, shown in Figure 7b.
We initialized the model at 20140830 00 UTC
and ran with 3h cycling until 20140831 00 +
12 h. Only “conventional” observations are
used.
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Figure 6: 12 h accumulated precipitation a) reference, b) “High resolution (1.3km)” and c)
“Parameterized deep convection”.
For this experiment we used the large domain,
and comparison with the the experiment
“Large domain” is plotted (Figure 7a) as
reference. It can be seen that the intensities
and placement of this specific event is much
better captured using data assimilation than
not.

vection (explicitly resolved by the non-hydrostatic dynamics) is important in order to capture the event. However, the very intense precipitation amounts are only captured after cycling HARMONIE-AROME's own model
physics for several cycles with data-assimilation, building up a more moist model atmosphere, compared with the global ECMWF in
this case.

It appears that the meso-scale model's horizontal resolution and treatment of deep con-

Figure 7: 12 h accumulated precipitation a) only surface data assimilation, large domain and b)
both surface and upper air 3D var data assimilation, large domain.
Furthermore, for operational forecasts, within
the data-assimilation, the meso-scale model is
set-up to take into account more recent observations than the global data assimilation is
able to do. This is particularly important in
meteorological situations with rapid developments, such as the case studied here.

is also use of satellite, GNSS (Global Satellite
Navigation System) receiver stations and radar information in the data-assimilation step
which are not used in this study.
5.2 Meso-scale Ensemble prediction.
In order to investigate how the event was predicted by an ensemble prediction system, we
ran the event using HarmonEPS. HarmonEPS

It should be noted that in the current operational set-up at SMHI and Met-Norway there
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is a relatively new ensemble prediction system, which up to this point has been used
mostly for research, it is thus constantly
evolving and improving. It is aimed for the
meso-scale, and is based on the HARMONIE
forecast system described above. It is intended to give reliable predictions of probabilities for high-impact weather events which
are confined in space and time by meso-scale
dynamical structures, orographic and other
fine scaled surface forcing. Boundaries and
initial condition for each ensemble member
come from the 16 km resolution ensemble
prediction system of the ECMWF model
(courtesy of Linus Magnusson, ECMWF).

The domain is over central Europe as shown
in Figure 1 (“B”), and is 1350 x 1125 km. The
horizontal resolution is 2.5 km. The control
member is using 3D-variational data assimilation, with 6 hour cycling. The initial conditions of the perturbed members consists of the
control analysis plus the difference between
the perturbed ECMWF-EPS member and the
ECMWF-EPS control member. Here, the
same perturbed ECMWF-EPS member is
used for the boundaries, and each member has
its own surface data assimilation using optimal interpolation. For this study we use 10+1
members, all with AROME physics.

Figure 8: 11 members of HarmonEPS, 12 h accumulated precipitation. Domain “B” in Figure 1.
See text for details.
Figure 8 shows the 12 hour accumulated precipitation from 20140831 00 of the 11 members. Due to the more southerly domain, more
small scale convective events over Germany
can be seen than in the previous experiments
described. Overall the circulation is similar in
all of the members, not one member misses
precipitation over southern Sweden. However, the image illustrates nicely the problem
with predictability of small scale phenomena
such as convection. Given different large

scale forcing, there is a different convective
response. The hope is to get a signal from the
ensemble where the strongest precipitation
will be.
Figure 9 shows the probabilities that it will
rain more than 50 mm during the 12 hour period. Here a clear signal can be seen from the
rather small ensemble that there will be large
amount of precipitation over southern
Sweden.
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Figure 9: Probability that it will rain
more than 50 mm in 12 hours from
HarmonEPS.

ous figures). Clearly the precipitation is increased along the coast as a direct effect of
warmer SSTs. Most of the precipitation is enhanced over the water, but some amplified
precipitation can also be seen in over land.
In Meredith et al. 2015 the convection in over
land was triggered and amplified as a result of
higher SST over the Black Sea. And an
asymptotic levelling out in the precipitation
intensity could be seen with increased SST. In
our case convection was already initiated over
Denmark and then propagated over the strait,
where the convection was amplified over sea.
Therefore a direct coupling between the
warmer sea surface is present, together wit a
continuous moisture source is present. Thus,
in this case we do not see any asymptotic behaviour in the precipitation increase, even if
we go as far as 15 degrees higher SSTs, and it
is not straight forward to answer the question
“how bad could the event have been”. In a
continuation of this study we will look closer
into the model sounding profiles to understand how the warmer sea surface influences
the profiles of equivalent potential temperature and moisture and thus the instability.

5.3 How severe could the event have been?
Since the convection is amplifying and becoming organized as it is propagating eastward over the strait between Denmark and
Sweden (Öresund), the overall intensities of
the event are likely strongly coupled to the
SST. It is interesting to investigate the sensitivity of the Malmö precipitation event to the
SST, and to understand if there is a upper
bound to the total amount of precipitation
given high enough sea surface temperatures.
We base the experiment on the “3D var” experiment over the large domain “C” described
above.
The SST was increased by 5, 10 and 15 degrees over the strait. However, in order to
avoid sharp gradients in SST we introduce the
SST heating as a 2D Gaussian field, elongated
in the north-to-south direction.
Figure 10 shows the 12 hour accumulated
precipitation fields from the “reference” 3D
var experiment with SST taken from the
ECMWF model at initial time, and the three
increased SST experiment. (Note the different
range in the colour-bar compared with previ-
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Figure 10: 12 h accumulated precipitation for a) reference “3Dvar” experiment, b) SST +5 degrees
C, c) SST+10 degrees C and d) SST+15 degrees C. (Note that the colour scale has been changed
compared with previous Figures).

Figure 11: Area averaged 15 min
precipitation for reference (blue),
SST+5 (green), SST+10 (red) and
SST+15 (cyan) as a function of
forecast lead time.
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Figure 11 shows the 15 minute area average
precipitation, it can be seen that with increased temperature, the onset of precipitation
is faster with warmer sea surface temperatures
(after an initial spin-up period), but also a fast
decay in intensities, so that there is a temporal
shift in maximum precipitation amounts. No
apparent asymptotic limit in precipitation increase can be seen as a function of increased
SST, and thus no simple answer can be given
to the question “how bad could the event have
been”, we will examine the impact study from
increased SST further to understand the different feedbacks going on in the boundary
layer.

hydrostatic dynamics) is important in order to
capture the event. However, the very intense
precipitation amounts are only captured after
cycling HARMONIE-AROME's own model
physics for several cycles with data-assimilation, and speculating, building up a more
moist model atmosphere, compared with the
global ECMWF in this case. In a continuation
of the study we will look at the moist atmospheric profiles in HARMONIE-AROME with
full data assimilation vs HARMONIEAROME with a cold start from ECMWF, to
get a deeper understanding of the impact of
the upper air data assimilation. We will also
look closer to the amount of observations
used during the data-assimilation, both at
ECMWF and HARMONIE-AROME, as well
as study the analysis increments of the dataassimilation system.

6. Conclusions
The authors would like to stress, once more,
that the conclusions drawn from the sensitivity study of this single event is in no mean
meant to be seen as a general conclusion of a
preferred NWP model configuration. For instance, even though this particular event
showed little sensitivity to higher horizontal
resolution, it is not a conclusion that 2.5 km
horizontal resolution is “enough” for convective events. In fact higher resolution is the
only way we can better approximate the solution to our primitive equations, and reduce
errors from numerical approximation. Furthermore, higher model resolution gives better
forecasts on the synoptic scale, which ultimately determines the convection in this case.

Since the doubling of the initial error is very
fast for small scale processes such as deep
convection (on the order of hours), the predictability of such an event as this is very low.
In this case the convection was embedded in a
synoptic scale system, which has larger predictability, and therefore the deterministic
forecast was able to give a signal of large
amounts of precipitation in southern Sweden
1-2 days before the event. However, the
placement of the individual convective cells
within the system encompasses stochastic behaviour, and an ensemble prediction system is
needed in order to give a signal of where the
largest amounts are expected to fall. In this
study we used a rather small ensemble (11
members), and found that the synoptic scale
was represented similarly in all members (all
of the members had the main front captured),
but the intensities and the placement of the
individual convective cells had a large spread.
Computation of probabilities from the EPS
showed a clear signal over southern Sweden
of precipitation over 50 mm in 12 hours.

Having said that, the key question in this
study is “which aspects of the NWP model
system are most important in predicting this
extreme precipitation event?”. Not surprisingly a combination of key aspects can be
found; size of the domain, initialization of
surface, and upper air data assimilation played
an important role in order to get the intensities
and the placement of maximum precipitation
correct. It appears that the meso-scale model's
horizontal resolution and treatment of deep
convection (explicitly resolved by the non-

The event showed strong sensitivity to SST
increase in Öresund. The intensities in pre-
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cipitation amount increases with increased
temperatures at the sea surface. There was no
sign of saturation in the increase in precipitation with increasing SST, even for very large
increases of the SST, as was seen in previous
cases (Meredith et al., 2015). No clear answer
can thus be given to the question "how strong
could the event have been?", but it is clear
that higher SSTs could have contributed to a
more powerful event even within current
variability in SSTs. In a continuation of this
study we will look closer into the model
sounding profiles to understand how the
warmer sea surface influences the profiles of
equivalent potential temperature, and
moisture and thus the instability as a function
of increased SST. Doing so can lead to
increased understanding of how the model
represents deep convection generated over a
moist surface. Furthermore, in the current operational set-up, the SST in HARMONIEAROME is taken from ECMWF in the region
south-west and west of Sweden (the Baltic
Sea has SST temperatures from the ocean
model HIROMB). This temperature is interpolated to the higher resolution grid at initial
time, and then held constant throughout the
forecast. Higher resolution description of SST
(from e.g. HIROMB) could generate a more
accurate lower boundary condition for convection developing over sea. In addition, for
longer term development, it would be interesting to understand if a representation of the
diurnal cycle of SST could be included in our
weather prediction model.
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Den tidiga stormvarningstjänsten i Skandinavien
Gunnar Larsson
Red. anm: Gunnar Larsson är SMHI:s arkivarie och som i många år skrivit meteorologisk-historiska
betraktelser för SMHI:s interna web.

con…” och ”Märkligt, att stormvarningar
började utfärdas först i september år 1905,
drygt 30 år efter centralanstaltens inrättande…”.

Jubileumsboken och stormvarningar
I SMHIs jubileumsbok Vädret, Vattnet och
Vi från 1973 behandlas stormvarningstjänsten. Författarna menar att det dröjde
drygt 30 år efter att MCA (Meteorologiska
Centralanstalten) bildades innan stormvarningar började utsändas 1905.

Tidigare (1910) hade Nils Ekholm i en liten skrift betitlad Stormvarningarna i Sverige belyst dess historia fram till 1905 års
upprättande av stormvarningsstationer
längs väst- och sydkusten. Ekholm skriver:
”Men under anstaltens 7 första verksamhetsår utsände den alls inga väderleksutsikter af något slag. År 1880 började man
visserligen utsända väderleksutsikter, men
på 1880-talet innehöllo dessa ingen uppgift
om högre vindstyrka än blåst.”

I början av 1960-talet samlade statsmeteorolog Carl Johan Östman in material till en
historik över den svenska vädertjänsten,
som av allt att döma även legat som underlag till jubileumsboken. Östman skriver
bl.a. ”… men först år 1881, dvs åtta år efter centralanstaltens tillkomst, vågade man
sig på att ge förutsägelser, s k prognosti-

Stormvarning 2 oktober
1874 (MCA B IV:1).
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man även torde kunna anta ett fortsatt
stormigt dygn.

Stormvarning 1874
Förutom att det redan fr o m Väderleksbulletinernas utgivande i juli 1874 oregelbundet förekom förutsägelser för nästkommande dygns väder (se tidigare arkivgömmor) så kan man den 2 oktober 1874
också ta del av den första prognosen gällande storm: ”Barometern har sjunkit öfver
hela Skandinavien, Nordsjön och de Britiska öarne. I norra Skottland är lufttrycket
särdeles lågt. Vinden är sydlig med tilltagande styrka i nästan hela Skandinavien.
Himmelen nästan mulen, utom i sydöstra
Sverige, der vädret är nästan klart. Stormigt väder synes vara i antågande”.

Pedagogiska hjälpmedel
Det är därför intressant att MCA från dess
start haft en ambition att sprida kunskap
kring uttolkning av de dagliga synoptiska
kartorna som avspeglade vädersituationen
klockan 08.00 och via telegrafen spreds
tidig eftermiddag. Till kartan fogades faktiska väderuppgifter från ett antal svenska
och nordeuropeiska observationsstationer.
Den förste att i Sverige ge ut en sådan
vägledning var Robert Rubenson år 1869
(Är det möjligt att förutsäga väderleken?),
dvs. fyra år innan MCA inrättades. I samband med de första publiceringarna av synoptiska kartor skrev han, såsom varandes
MCAs föreståndare, en Vägledning vid
begagnande af Meteorologiska centralanstaltens Väderleks-kartor vari utförliga
förklaringar gavs hur man ska tolka kartorna och hur man kan använda denna
kunskap att lokalt förutsäga kommande
dags väderlek. (Se bild nästa sida.)

Dagen efter, 3 oktober: ”Utsigterna är fortfarande stormigt och regnigt väder” och 7
oktober: ”Väderleken synes fortfarande
blifva stormig med vindförändringar till
SV och V i södra och mellersta Sverige”.
Ett annat sätt att uttrycka sig är genom
antydningar. Exempelvis 13 oktober 1879
där man utifrån 08.00-observationerna gör
följande analys: ”Ett oväderscentrum befinner sig i nordvestra Norge, hvarest det
medför storm från ost eller nordvest”. Något som bekräftades från Bjuröklubb
samma kväll där det 21.00 rapporteras
storm från norr. Även på morgonen 14
oktober rapporterades storm. Dessa antydningar om annalkande stormar är dock
ytterst sparsamt förekommande.

Denna strategi följdes upp av Hugo
Emanuel Hamberg 1885 där han i sin Om
väderleksförutsägelser betonar svårigheten
att med hjälp av endast en synoptisk karta
per dygn kunna göra mer tillförlitliga förutsägelser. Hamberg ger därför vissa tips
på hur väderkartan ska förstås.

Denna form av officiella stormvarningar
upphörde snart och under 1880-talet förekommer de inte alls (som Ekholm påpekat).

Ytterligare en skrift i ämnet utgavs av
Hamberg 1889: Hjelpreda vid väderleksförutsägelser. Här betonar Hamberg i förordet att meteorologien är en ung vetenskap men att kunskaperna under de senaste
fyrtio åren ökat markant. Men väderleken
kan inte förutsägas för någon längre tid:
”Det är endast den allra närmaste tiden, en
eller ett par dagar, som frågan nu gäller,
och enda medlet för att uppnå detta mål är
enligt vår åsigt de dagliga väderlekskartor
och meddelanden, som utgifvas från en
meteorologisk centralanstalt, i förening
med egna iakttagelser af väderleken.”

Vad Ekholm hänvisar till då han framhåller år 1880 som startpunkt för att utsända
väderleksförutsägelser är de dagliga prognoserna som spreds fr o m 15 juli detta
år. Att just ordet storm inte förekommer i
utsikterna betyder emellertid att man genom annan text och den synoptiska kartan
inte kan utläsa sådan risk. Om ordet storm
uttryckligen inte används i bulletinerna
förekommer flitigt uttryck som ”friska
vindar”, ”hårda vindar” och ”starka vindar”, trots att de medföljande väderleksrapporterna genom siffror och i klartext
påvisar att det förekommit storm och att

Med ”vår åsigt” ska i detta sammanhang
förstås MCAs åsikt, vars föreståndarämbete Hamberg innehade åren 1902-1913.
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Omslaget till Rubensons skrift 1874.

väderleksprognoser som kunde hämtas från
de synoptiska kartorna ”samt vid förefallande behof stormvarningar”. Dessa inkomna parisiska sammanställningar vidarebefordrades till Göteborg, Malmö, Ystad,
Visby, Gävle och Sundsvall ”i hvilka
städer vid förefallande behof stormsignaler
hissades.”

Paris samordnar
De meteorologiska arbetena inom Sverige
är titeln på den historik Gottfrid Fineman
utgav 1881. Skriften utgör en värdefull
beskrivning av de första decenniernas
uppbyggnad av den svenska väderlekstjänsten. Den beskriver en pionjäranda och
andas framtidstro. Skriften blir inte mindre
värdefull då en förteckning över arbeten
och uppsatser inom svensk meteorologi
vilka publicerats 1856-1881 medföljer
som bilaga.

Norskt föredöme?

Fineman redogör för hur det internationella utbytet kom till stånd med Paris som
navet. Från 1857 bidrog Sverige med observationer från Haparanda och Stockholm
vartill fogades Härnösand 1865. Detta telegrafiska utbyte sköttes av Stockholms
astronomiska observatorium (underställt
Kungl Vetenskapsakademien) som fr o m
1865 från Paris även dagligen mottog de

Det är klart att både Rubenson (1874) och
Hamberg (1885, 1889) önskar mer aktiva
uttolkare av de dagliga väderkartorna. De
menar att mottagarna därigenom kan dra
egna slutsatser utifrån lokala förhållanden.
Detta fungerar säkerligen under förutsättning att kartorna når avnämarna i god tid
och att det finns förmåga och intresse att
tillgodogöra sig instruktionerna.

Från 1873 övertog MCA observatoriets
telegrafiska korrespondens.
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att stormvarningarna inte alls var så framgångsrika som Mohn ville göra gällande.

Norge beskrivs tidigt som ett föregångsland, i paritet med Frankrike och England,
att utfärda stormvarningar. Exempelvis
Björling (1871) som angående stormvarningssystemer skriver: ”Vårt brödraland
har i detta afseende längesedan gått oss
förbi. I December 1866 upprättades i
Christiania ett meteorologiskt institut, som
på grund af dels Norges i detta afseende
högst gynsamma läge, dels sin föreståndares nitiska och insigtsfulla bemödanden
allraredan gjort vetenskapen betydande
tjenster och förvärfat ett med rätta aktadt
namn i hela det bildade Europa.”
År 1869 tillkom den viktiga telegrafiska
förbindelsen mellan Skottland och Norge,
två år tidigare inrättades telegrafisk förbindelse med Jylland. Detta gjorde att
norska väderinstitutet nu tog över stormvarningstjänsten fr o m 1 december 1869.
Tidigare hade sammanställningar med
antydda stormar, liksom i Sverige, oanalyserat vidarebefordrats från Paris.
Hildebrandsson (1870) redogör kortfattat
för utvecklingen av de meteorologiska
centralinstituten i Europa som nu började
växa fram och överta det nationella ansvaret genom att ”kombinera de allmänna underrättelserna från Paris med de resultat,
som kunna dragas ur den synoptiska specialkartan för landet…” Och avseende
broderlandet Norge menar Hildebrandsson
att stormvarningssystemet allt sedan det
norska institutet bildades 1866 ”gjordt ytterligare fullständigt derstädes”.

Henrik Mohn. Chef för Det Norske Meteorologiske
Institutt 1866-1913 (Bjerknes 1917, sid 1).

Visserligen steg antalet varningar kraftigt
efter det att telegrafkabeln från Skottland
kommit i bruk, från 9 varningar 1870/71
till 25 1873/74: ”Men tilltrods for utvidelse
og utfyldning av nettet ved tilknytning til
andre landes systemer, tilltrods for utvidet
kjendskap til veirets mekanik gjennem
ivrige studier og öket erfaring, og tilltrods
for övelse og forbedrede metoder viser det
sig snart at det er bare en mindre del av
stormerne som det lykkes at varsle itide.”

Hildebrandsson har brevledes haft kontakt
med direktorn vid Norske Meteorologiske
Institut, Henrik Mohn, som i december
1869 kan meddela att ”Vort StormvarselsSystem er nu såå fuldstaendigt som nogen
for Tiden kan vente.”

Detta medför att antalet stormvarningar
hastigt minskar för att under 1880-talet
vara färre än fem per år. Graarud konstaterar att institutsledningen finner att utfärdade stormvarningar har liten betydelse i
förhållande till nyttan och nedlagt arbete.

Men hur ligger det till egentligen?
I samband med femtioårsjubileet av det
norska meteorologiska institutet utgavs en
skrift vari bl a Aage Graarud bidrar med
artikeln ”Veirvarselsavdelningen”. Med
hjälp av statistik och tabeller visar Graarud

Det är först när Meteorologiska observatoriet i Bergen tar över stormvarningstjänsten
1904 som varningsantalen återigen ökar,
liksom snabbheten att få ut varningarna i
tid: ”Dermed blir den tanke som gaar igjen

30

Polarfront nr 159 december 2015

julstormen 1902 och aprilsnöstormen 1903
”gennemförtes på Marineministeriets initiativ /…/ en nyordning med en regulaer
stormvarslingstjeneste fra 15 oktober
1904”.

i aarsberetningerrne helt fra 1872 av, at
stormvarselstation bör ligge midt i det
distrikt den skal varsle, endelig realisert”.
Uttalandet är gjort mot bakgrund av att
den dagliga varningstjänsten vid sekelskiftet 1900 var begränsat till Östlandsområdet och inte till de delar av Norge där
sådan varningstjänst torde ha gjort mer
nytta.
Den historik som utgavs i samband med
norska meteorologiska institutets hundraårsjubileum (Fjörtoft 1966) har en liknande beskrivning. Vad som kan tilläggas
utifrån den publikationen är att det under
1870-talet spred sig en pessimism gällande
möjligheten att förutsäga stormar. Anledningen var att man inte ansåg sig ha nog
vetenskapliga kunskaper för att förstå mekanismerna bakom vädrets olika skiftningar.
Mohn menade att det bästa han kunde göra
med den personal han hade tillgång till var
”å oppgi stormvarslingen og de daglige
meldinge om vaerets tilstand, fremfor å la
disse tingene sette en stopper for den
eneste mulige måten å forbedre stormvarslene på, nemlig ved ervervelse av
kunnskaper om atmosfaerens bevegelser.”

Julstormen 1902 enligt samtida dansk synoptisk
väderkarta (Sestoft 1972, sid 53).

Sverige efterblivet?

I svensk litteratur, som har för avsikt att
göra en tillbakablick på vädertjänstens tidiga utveckling, menas det många gånger
att Sverige ligger långt efter andra länder
och då i synnerhet unionskompanjonen
Norge.

Danmark i framkant?

En liknande utveckling kan skönjas i
Danmark (se Sestoft 1972) där man genom
dagliga väderlekskartor och med hjälp av
telegrafen kunde tillgodose en viss form
av upplysningar om kommande stormar.
Det är efter fransk, engelsk och norsk förebild som vädertjänsten i Danmark inrättades 1872. Redan vintern 1871-72 hade
man i praktiken prövat de norska stormvarningarnas nytta vid tre kustsignalstationer.

Här kan dock nämnas Otto Petterssons utredning (1896) om träffsäkerheten i utfärdade prognoser från instituten i Sverige,
Norge och Tyskland. Pettersson utgår uppenbarligen från år 1881 och under de 14
därefter förlidna åren menar han att träffsäkerheten vad gäller väderleksförutsägelser de närmsta 1-2 dagarna är stor i Norge
och Sverige (i bästa fall 90%) medan
Tyskland endast har cirka 70% träffsäkerhet.

Hur framgångsrika dessa försök var, framgår inte av Sestofts framställning men särskilda stormvarningar utgick redan under
institutets första år till två statliga institutioner. Vintern 1891-92, under anläggande
av Köpenhamns frihamn, etablerades en
”partiel stormvarsling”. Men först efter

Det finns ingen anledning att betvivla Ekholms påstående att det fr o m 15 juli 1880
(då dagliga väderleksförutsägelser började
utsändas) och resten av 1880-talet ingen
enda stormvarning utfärdades i de offici-
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tid gjorde de ju inte någon större nytta. Det
här bifogade diagrammet över stormvarningar under 44 år visar med tydlighet att
Norge hade klara problem med varningstjänsten intill Bergen tog över 1904.
Samma år, 1904, inför även Danmark en
professionell varningstjänst. Så om Sverige
startar sitt stationsnät ett år senare, 1905, är
det nog inget som man kan lasta dåtidens
meteorologer för. Det är till slut en resursfråga, personell som ekonomisk, ett problem som instituten i Skandinavien säkerligen hade gemensamt.

ella svenska rapporterna. Emellertid finns
det heller inget som antyder att MCA och
telegrafverket skulle ha upphört med att
vidarebefordra Paris-telegrammen till särskilda hamnorter i Sverige.
Det är svårt att försvara att svensk meteorologi på något sätt skulle ha varit mer efterblivet i fråga om varningstjänsten än
våra skandinaviska grannländer. Visserligen var Norge mycket tidigt ute, redan i
december 1869, med upprättandet av något som liknade en stormvarningstjänst,
men om varningarna ändå inte kom fram i

Stormvarningar utfärdade av Det norske meteorologiske institut 1870/71-1913/14 (Graarud 1917).
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Arkaisk1 väderblankett
Arkaisk1 väderblankett
Åke Jönsson

Åke Jönsson f d försvarsmeteorolog

Blanketten i övrigt; orterna användes för
att avgränsa av MVC (Militära vädercentralen) utfärdade områden med Flar och
Flör. Det övergripande ansvaret för flygförbandens väderinformation var alltså
centraliserat till Gärdet, Stockholm. Flar
betydde flygvarning d v s så dåligt väder
att av MVC utfärdad specialprognos, som
via teleprinter sänts till flottiljen, måste föredras för flottiljchefen. Flör innebar flygförbud. En dråplig konsekvens var att när
en obsstation i Götaälvdalen rapporterade
låg dimma, då måste platsen avgränsas
med på blanketten angivna orter. Detta innebar att vi inte ens fick flyga på hög höjd
inom ett område stort som ett mindre landskap. Att påpeka detta för mina överordnade i Kungl. Huvudkommunen var en
glädje för en rabulist som undertecknad.

På vinden till F13:s kanslihus fanns gamla
väderblanketter varav denna intresserade
mig mest. Den är från 1949 då Flygvapnet
var det fjärde största i världen; minnen
väcks. De röda ringarna betecknar flygflottiljer.
F1 Hässlö, Västerås
F2 Hägernäs
F3 Malmslätt/Malmen, Linköping
F4 Frösön, Östersund
F5 Ljungbyhed
F6 Karlsborg
F7 Såtenäs, Lidköping
F8 Barkarby
F9 Säve, Göteborg
F10 Barkåkra, Ängelholm
F11 Skavsta, Nyköping

Specialprognoserna var så viktiga att vår
flottiljchef Stig Norén gav order om att
meteorologen inte skulle knacka utan bara
gå in. När jag fortsatte med detta då Åke
Sundén blivit flottiljchef blev han något
upprörd.

F12 Kalmar
F13 Bråvalla, Norrköping
F14 Halmstad
F15 Söderhamn
F16 Ärna, Uppsala

Ortsnamnen är valda med omsorg och flera
av dem visar flygfält från flygets barndom.
Så till exempel fanns det mellan Stockholm och Malmö en kedja av fält försedda
med strålkastartorn, flygfyrar. Man flög
med yttre referenser, hoppade liksom kråka
mellan de tätt liggande flygfälten. Ett exempel på länkar i denna kedja är Feringe,
ett annat Hultsfred.

F17 Kallinge, Ronneby
F18 Tullinge
F21 Kallax, Luleå
Flottiljerna hade tre flygande divisioner
vardera men F11 fyra och F2 sex. Kvar
finns nu endast F7, F17 och F21 med
sammanlagt sex divisioner. Såtenäs påstås
inte vara krigsplacerat. En udda anmärkning; om någon när jag jobbade på Såtenäs
förutsagt att flottiljen skulle komma att få
en tidigare kvinnlig meteorolog som flottiljchef så hade denne klassats som sinnesrubbad.
1

Redaktörens kommentar: arkaisk = forntid, ålderdomlig, antik
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När Skalman ville bli meteorolog, del IV
Anders Persson, f d meteorolog på SMHI och ECMWF
fikationer hade tidigare visat att Skalmans
temperaturprognoser var bättre än de officiella, utom möjligen för klockan 13
samma dag.

Under 1989 upptäckte vi att Skalman inte var populär i alla läger.
I förra avsnittet berättades om de finesser
George Ericsson och jag 1988-89, bla. tack
vare idéer från Hans Alexandersson och
Karl-Ivar Ivarsson, lade in i Skalman, det
svenska Kalmanfiltersystemet som också
inkluderade automatisk textning.

För många andra kom resultatet dock som
en obehaglig överraskning och det kom
snart rykten i svang att jag hade manipulerat prognoserna. Men jag hade varit noggranna med att förse "Notarius Publicus",
Hans Alexandersson, med prognoserna så
snart de kom ut.

Systemet fungerade nu så bra att man
ibland undrade om det inte satt någon liten
"Skalman" inne i datorn och korrigerade
modellernas temperaturprognoser (Tfc) åt
rätt håll. Efter en lång mild period med
små korrigeringar kunde Skalman plötsligt, vid ett kalluftsinbrott, sänka en -7°
prognos med ytterligare fem grader till
-12° -och få rätt!

Ryktena fick delvis näring av att jag ofta
jobbade med Skalman på övertid. Men
Skalmansystemet, i mycket ett NWP i miniatyr, drabbades ibland av tekniska och
matematiska buggar. Vetskapen om dessa
problem spreds snabbare i korridorerna än
när George och jag lyckats lösa dem.

Men det var inte så mystiskt eftersom det
systematiska felet inte var någon "platt
bias". Anta att Skalman under en mild period kommit fram till CORR = -1.5 +
0.5Tfc. För prognoser mellan +1 och +5
skulle detta ge CORR= ±1°, men för Tfc =
- 7° ge CORR = -5°.

Är jag solidarisk?
Min chef vid den här tiden var Jan Olof
Brunnsberg. Liksom Roger Taessler och
Kari Andersson med Hoforsprojektet
stödde han Georges och mitt arbete.
Brunnsberg närde planer på att skapa en
experimentvädertjänst som skulle innehålla, inte bara Skalman utan också annan
slags ny teknik. Detta för att testa nya
idéer i en "skarp" operativ miljö.

Jag gjorde så gott jag kunde för att för att
förklara och därmed "avmystifiera" Skalman, men förgäves. Följden var att mina
kollegor, återigen, kände sig hotade av ny
teknik.

När Brunnsberg vid något internt chefsmöte citerat någon av mina idéer, jag vet
inte vilken, hade han av en av cheferna, en
av de mest konservativa meteorologerna
på Mp, bemöts med argumentet att "tycker
AP så då måste vi göra tvärtom!" Jan
Olof undrade nu om jag inte kunde förbättra förhållandet till prognosmeteorologerna?

"AP fuskar!"
Denna rädslan kom upp till ytan hösten
1989. Som en del av Promisprojektet
(bättre småskaliga prognoser) skulle Mp
(Vädertjänsten), militära F13 och en speciell experimentell Promisvädertjänst göra
detaljerade prognoser för Norrköping med
omnejd. Också Skalman inbjöds att ge
temperaturprognoser.

Jag var medveten om mitt dåliga förhållande till kollegorna på Mp. Det hade
också M-chefen Göran Ryne antytt när han
lite förvånat noterat att jag inte var lika

Jag minns inte vem som var "bäst", men
Skalman kom på delad 2:a plats! Det var
ingen överraskning. George och mina veri-
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kontroversiell bland bland militär- och
flygplatsmeteorologerna. Men nu tillhörde
jag Mp och var det inte med dem jag borde
vara solidarisk?
Men det som gjort mig, och ett par andra
Mp-are, kontroversiella var att vi argumenterat för en bättre och mer effektiv vädertjänst1 av solidaritet med det svenska
folket. Var inte de förtjänta av bättre prognosservice? Svarade därför Jan-Olof:

Till Stockholms Energi gjordes prognoser
genom att Mp-meteorologen manuellt rättade datorprognosen. Ofta var det fråga om
avsevärda korrektioner vilket gjorde meteorologen stolt över att med sin "erfarenhet" kunna förbättra datorprognosen. Tills
jag upptäckte att man som utgångsvärde
tagit en beräkningspunkt från Ålands hav!
Som sjöpunkt gav den en mer eller mindre
konstant temperatur; för kall på sommaren
och för varm på vintern.

- Det kan hända att det på ett ytligt plan
ser ut som om jag har problem med mina
kollegor, men på ett vidare plan är det nog
de som har problem med omvärlden.

Det var nog ett misstag att man fått in en
sjöpunkt. Men det måste ha ansetts vara ett
"fördelaktigt misstag" ty det tog sedan ett
halvår innan felet rättades till.

Har jag haft några framgångar senare i livet så har de nog bottnat i mitt beslut då att
inte anpassa mig till vad som ytterst var en
inkrökt prognoskultur.

Då Skalman var populär
Men Skalman upplevde också en period av
genuin populartitet. Det var när SMHI i sin
outsägliga visdom lovat A-pressen att tillhandahålla mer detaljerade väderprognoser. Meteorologerna skulle leverera prognoser för femtio (50!) orter spridda över
lilla Östergötland. Varje mjölkpall skulle
få sin "egen" prognos.

En "karriär" som jag avstod
Brunnsberg hade vid ett tidigare tillfälle
berättat att cheferna var belåtna med mitt
arbete därför att man nu visste "var man
hade AP". Han sprang inte längre omkring
och ställde till trassel här och där.

Med den upplösning som de numeriska
prognoserna hade då kunde man på sin
höjd utlova en prognos för inlandet och en
för kusten. Några stora bergskedjor innehåller ju som bekant inte länet.

En "kompromisslösning" hade nu varit att
jag fortsatt mitt Skalmanarbete med inriktning på Hoforsprojektet, men övergivit alla
ambitioner att det skulle tillämpas på alla
andra energibolag. Jag hade dessutom fått
kontakt med Linköpings Universitet; kanske skulle jag kunna doktorera på Skalman?

Nu var meteorologerna inte längre motståndare till automatisering varför hela
uppdraget delegerades till Skalman. Den
fiffige George skapade i ett nafs 50 olika
väderprognoser genom att koppla in en
slumptalsgenerator.

Så nog hade jag kunnat sitta i ett hörn och
fila på kalmanfilterkoefficienter i 20 år,
men det var i den operativa verksamheten
som de stora utmaningarna stod att finna.

Antag att grundprognosen var "SV 7 m/s,
växlande molnighet, tidvis regn och 11
grader". Genom slumptalsgeneratorn
kunde vinden i vissa orter ges värdet 6 m/s
och i andra 8 m/s, temperaturen kunde varieras mellan 10 och 12. I textningen
kunde slumptalsgeneratorn sedan ibland
tala om "SV 7", "SV 6-8", "mellan S och
V 7" eller "omkring SV 6-8" och detsamma med de andra parametrarna.

Dålig kultur
En sak är att vara konservativ, en annan att
spela med i en korrumperad kultur. Om nu
bara mina kollegor hade skött sitt jobb.

1

En annan Mp‐are med samma syn hörde jag
följriktigt Mp‐kollegorna bli kallad "förrädare".
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Med de stämningar som rådde var det inte
svårt att förstå varför. Ty i min epost till
Sandebring 9 oktober hade jag bla. skrivit
att jag såg hela saken inte bara som en fin
inkomstkälla: "ECMWFs prognoser är
världens bästa och vår 'kalmanfiltrering'
är världsunik. Det system som finns i drift
sedan 1 september ....är en bra och synlig
komponent för att nytt sätt att producera
väderprognoser som verkligen har framtiden för sig." (Det senare var nog sant, men

"SAS-affären"
Men den stora "grejen" var samarbetet
med SAS - som aldrig blev av. På en studentfest 1989 visade det sig att en av mina
bästa kompisar från skoltiden, Björn, hade
blivit datachef på SAS! Vi hade varit ett
gäng killar som gillat att pyssla med teknik
och matematik.
När Björn hörde om mitt kalmanfilterade
resväder blev han eld och lågor. Den 9
oktober hade vi ett längre snack: -Varför
inte skapa ett system där SASs passagerare vid incheckningen på sitt boardingkort också skulle få en väderprognos för
destinationen?

inte kunde jag ana att det skulle ta nästan 18 år
och att initiativet då kom från Norge med
yr.no)

Med SAS resväder skulle automationens
ande vara ute ur flaskan. Och det fick inte
ske.

Jag underrättade genast (den ganska nytillträdde) GD Hans Sandebring i ett internt epostmeddelande. Svaret var promt:
"Jag är mycket intresserad av kontakterna
med SAS...Föreslår att Göran [Ryne, Mchef], Du och jag talar om saken." Ett
möte utsattes till den 13 oktober.

Förhandlingarna med SAS, som jag inte
deltog i, rann därför ut i sanden. Björn
ringde mig: -Det verkar som om din arbetsgivare inte vill göra affärer med oss.

Passar jag på SMHI?

När jag kom visade det sig att Ryne, nu
med Mp-chefen Hans Larsson, redan anlänt och haft en längre diskussion med
GD. Den entusiasm som utmärkt hans attityd tidigare var nu som bortblåst, det
kändes i luften att projektet var dött.

Hur komma ifrån denna otillfredställande
miljö? Lämna meteorologin och på freelansbasis skriva artiklar och böcker skulle
inte kunna försörja mig och min familj.
Kanske kunde Skalman hjälpa till?

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

NMM30
NMM30 äger rum 22-24 augusti 2016 vid
Stockholms Universitet. Vi går nu brett ut
med en inbjudan att delta i NMM30 eller
delta och göra presentationer vid mötet. Vi
kommer också att ha posters och utställare.
Vi öppnar samtidigt vår hemsida för mötet,
nmm2016.wordpress.com, där mer detaljer
om och logistiken kring mötet går att se.
Se även poster på nästa sida. Som ni ser
blir det ett mycket intressant program som
vi hoppas ska locka många åhörare och
talare. Inte minst kan vi se fram emot en
trevlig skärgårdstur och en god konferensmiddag.

Styrelsen kommer också att diskutera stipendier för SMS medlemmar som bor
utanför Stockholm-Uppsala-regionen och
som kan ha svårt med finansieringen av
sitt deltagande i Stockholm även om vi har
en mycket låg konferensavgift. Vi återkommer med villkoren kring dessa. Vi
kommer att fortlöpande lägga till mer detaljer om mötet till hemsidan så gå in och
titta där lite då och då.
Välkommen till NMM30!

Styrelsen

39

Polarfront nr 159 december 2015

Welcome to the 30th Nordic Meteorological Meeting

22-24 August 2016

30th Nordic Meteorological Meeting

Stockholm University Campus, Stockholm,Sweden
The meeting is organized by the Swedish Meteorological Society in cooperation with
the Stockholm University, the Bolin Centre and the Swedish
Meteorological and Hydrological Institute.
The meeting will feature 12 sessions on various Meteorological, Climate and Climate
Change related topics. The meeting will also include poster sessions and opportunities for exhibitors. Specially invited Key Note speakers will introduce each topic.

First Announcement
Call for Papers
30th Nordic Meteorological meeting
22-24 August 2016
Stockholm University
Topical sessions:
 Development of Numerical Weather Prediction Models and Nordic Operational Cooperation
 Verification Methods and Comparisons of Results
 Probability Forecasts incl. Ensemble Forecasts
 New Methods in Aviation Forecasting
 Communication of Forecast and Meteorological information
 Meteorological and Climate Information for the Energy sector
 Development of Climate Services for Adaptation to Climate Change
 Climate Services for Planning, Steering and Resource Management
 Remote Sensing Systems and New Data Sources
 Development of Satellite and other Remote Sensing Systems
 Arctic: Observations of Climate Change
 Arctic: Modeling of Climate Change

Poster session themes will be Forecasting, Meteorological and Climate Services, New
Observation Systems and Arctic Climate Change Research.
Key Note Speakers include Jean-Noel Thepaut, ECMWF, Ralf Döscher, SMHI, Jaakko
Nuottokari and Kirsti Jylhä, Finninish Meteteorological Institute, Anders Sivle, Met Norway and Kim Holmén, Norwegian Polar Research Institute.

Abstracts of contributed papers and posters should be submitted at the
latest 1 April 2016.
Further information: Web: nmm2016.wordpress.com, E-mail: 2016nmm@gmail.com
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