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Ordföranden har ordet 
 

Tiden går fort. Vi har redan hunnit till slutet av 
mars. Vi har gått över till sommartid och allt 
ser ljusare ut. Nu är det bara att glädjas över 
vad som sker. Det kommande året blir ju också 
spännande för SMS. 22-24 augusti ordnar vi 
det 30de Nordiska meteorologmötet vid 
Stockholms universitet med ett mer fullmatat 
program än kanske någon gång tidigare samti-
digt som vi öppnat upp mötet för deltagare från 
hela världen. För att inte tala om de sociala 
arrangemangen med båttur i Stockholms skär-
gård och konferensmiddag på Junibacken. 

All väsentlig information finns på vår hemsida 
https://nmm2016.wordpress.com.  

Det är ett gyllene tillfälle för alla meteorologi-
intresserade att få vara med om en genomgång 
om allt väsentligt som nu händer i den meteo-
rologiska världen - och det på hemmaplan. 
Även om det äger rum i Sverige så erbjuder vi 
stipendier för deltagare i NMM som inte bor i 
Stockholm-Uppsala området. Men är man pen-
sionär eller student och medlem i SMS så kan 
man få hjälp med konferensavgiften även om 
man bor i Stockholm-Uppsala området. Se si-
dan 16 för mer information om stipendierna. 
Men under alla i omständigheter: ta chansen 
när den nu ligger framdukad och klar. 

SMS årsmöte ägde rum den 11 februari vid 
SMHI i Norrköping (vartannat år i Norrköping, 
vartannat i Stockholm-Uppsala området). 

15 personer deltog i årsmötet och några fler i 
det efterföljande öppna möte som i år handlade 
om Grönland. Tobias Palmblad berättade om 
sitt år på Grönland som prognosmeteorolog vid 
flygplatsen i Söndre Strömfjord (Kangerlus-
suaq på grönländska). 

Förutom vanliga årsmötesfrågor så diskutera-
des också uppföljningen av den forsatta ut-
vecklingen av SMS enligt beslutet 2014. En 
del saker har kunnat genomföras men två frå-
gor är ännu inte avklarade. Det gäller en an-
siktslyftning av Polarfront kombinerat med ett 
effektivare publiceringssystem samt en ny 
hemsida som bättre motsvarar moderna krav på 
information. Styrelsen har försökt genomföra 
bägge dessa projekt med frivilliga insatser från 
SMS medlemmar utan att lyckas. Mötet god-
kände dock den föreslagna budgeten som inne-
bär att vi sätter av pengar för bägge projekten. 

Det har dock visat sig sedan dess att en med-
lem har anmält sig för att jobba med en ny lay-
out för Polarfront - en glädjande utveckling. Vi 
avsätter också i budgeten 25 000 som en garan-
ti för NMM-arrangemangen liksom en summa 
för stipendier för deltagande i NMM för SMS-
medlemmar. Medlemsavgiften föreslogs vara 
oförändrad. Budgeten godkändes av mötet.  

Även om vi skickat ut protokollet från årsmö-
tet kan det vara läge att påminna om den nya 
styrelsens sammansättning. För att underlätta 
det hela så hade Valberedningen föreslagit 
omval av sittande styrelse, dvs. Svante Bodin, 
Matthias Mohr, Kerstin Vejdemo, Michael 
Hansson (tillika Polarfrontsredaktör), Maria 
Jönsson och Kristian Silver. Valberedningen 
hade inte nominerat någon ersättare för Annie 
Persson som flyttat till Malmö. Mötet nomine-
rade dock Lars Meuller som invaldes som sup-
pleant i styrelsen.  

Årsmötet avslutades med en diskussion om 
varför det kommer så många färre medlemmar 
till medlemsmöten i Norrköping jämfört med 
Stockholm-Uppsala området. 

Många goda synpunkter kom fram i denna dis-
kussion bl.a. som att göra flera samarrange-
mang, samordna bättre med SMHIs egna se-
minarier och se vad som kan vara intressantast 
för medlemmarna. Utflykter, studiebesök och 
och att inbjuda ledande meteorologiprofiler var 
ytterligare förslag. Det vore värdefullt om de 
som tillhör Norrköpingsregionen hör av sig till 
styrelsen med idéer och förslag.  Nu har vi 
dessutom fått en person i styrelsen, Lars 
Meuller, som kommer från Norrköping och 
som lättare kan fånga upp idéer och tankar på 
hemmaplan. 

För att visa hur mycket vi vill se ett aktivt och 
intresseväckande SMS i Norrköping så förläg-
ger vi även nästa SMS medlemsmöte till 
SMHI i Norrköping. Den 5 april blir det ett 
spännande möte om Plötslig Stratosfärisk 
Uppvärmning och dess betydelse för vädret 
och långtidsprognoser under vintern. Väl-
komna. 

Svante Bodin 
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Redaktören har ordet 

Våren är här med stora dygnsvariationer i 
temperatur! Trots att temperaturen i skug-
gan knappt orkar över +3 grader ställer 
grannen fram solstolen och tar en kopp 
kaffe på balkongen.  Men så kan det vara; 
vissa längtar mer efter sol och värme än 
andra som gärna vill att vintern stannar yt-
terligare en månad. 

I redaktionen har vi påbörjat en diskussion 
om huruvida vi behöver modernisera den 
grafiska designen och stilen på tidningen 
Polarfront. Vår slutsats är att det behöver 
vi nog göra men vad tycker ni läsare och 
medlemmar om detta behov? Hör gärna av 
er till undertecknad. 

Även i detta nummer av Polarfront har vi 
en intressant blandning av material och ar-
tiklar. Jag har varit med i väderbranschen i 
ganska många år men jag förvånas fortfa-
rande av den guldgruva av kunskap och 
historier som ni i medlemskåren besitter. 
Dela gärna med er av denna guldgruva! Jag 
tycker att allt är av intresse som rör väder, 
meteorologi och väderhistoria. 

/Michael  
 

 

 

 
 

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

 

VÄDER SOM PÅVERKAT HISTORISKA HÄNDELSER 
Del 1 1939-1945 

Gustav Scheutz, tidigare meteorolog vid SMHI Stockholm 
 

En kortvarig händelse kan inverka mycket 
på historiens förlopp. Vi skall undersöka 
några där vädret haft betydelse. I den här 
artikeln studeras några händelser från And-
ra världskriget och i en följande artikel 
Kalla kriget. Vi kan först nämna ett exem-
pel längre tillbaka där vädret inte haft be-
tydelse men som hade stor inverkan på 
människors syn på orsaken till naturkata-
strofer. Det var översvämningen (en tsuna-
mi) i Lissabon 1 nov 1755, som utlöstes av 
en kraftig jordbävning som ett resultat av 
en kollision mellan kontinentalplattor , och 
som dränkte staden och dödade 70 000. 
Orsaken kunde ju inte Voltaire känna till 
men händelsen gav honom impulsen att 
först skriva en mindre bok och sedan 
Candide. Därigenom fick han människor 
att med tiden ändra uppfattning om 
orsaken till naturkatastrofer. Tidigare hade 

de ansetts vara straff för människans 
synder.  

Attentat mot Hitler 

Nu har vi kommit till början av Andra 
världskriget. I början av nov 2015 kom en 
film Elser, som jag ännu inte sett. Den 
handlar om en sydtysk 35-åring, Georg 
Elser, som besökte Burgerbreukeller i 
München 1938 där Hitler höll sitt årliga 
8 novembertal till minne av den misslyck-
ade ölkällarkuppen där 25 år tidigare. Elser 
börjar då planera ett attentat i samma bygg-
nad som skall utlösas ett år senare med av-
sikt att röja Hitler ur vägen. Han arbetar en 
tid vid ett stenbrott där han har tillgång till 
sprängämnen som han nattetid stoppar in i 
den av en nazistfana dolda pelaren bakom 
talarstolen. Talet håller normalt på mellan 
klockan 20:30-22:30. Han ställer den tids-
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inställda bomben att explodera klockan 
21:30 8 nov 1939. Oturligt nog för honom 
väntar meteorologerna tät dimma till kväl-
len. Piloten vågar inte planera en flygning 
tillbaka till Berlin där Hitler morgonen där-
på har ett viktigt möte för att planlägga 
kriget mot Västeuropa. I stället kommer ett 
specialtåg att avgå 21:30 och Hitler avslut-
ar talet och lämnar lokalen 13 minuter före 
explosionen. Tegelpelaren splittras och 
taket störtar in och dödar 8 och skadar 67 
åhörare som är på väg att lämna lokalen. 
Elser hamnar i koncentrationsläger och 
avrättas någon månad före krigsslutet. 

D-dagen 

Under krigets gång har ju vädret haft bety-
delse vid mer utdragna förlopp såsom Sta-
lingrad men vi skall här begränsa oss till 
korta men avgörande beslut med stor bety-
delse i slutet av kriget. I april 1944 var för-
beredelserna för en invasion från Stor-
britannien mot Frankrike igång. Överbe-
fälhavaren Eisenhower testade då skicklig-
heten hos chefsmeteorologen Stagg med 
medarbetare genom att låta dem göra 3-
dygnsprognoser varje måndag under april 
och maj och sedan låta testa tillförlitlig-
heten. Vädret var ju en viktig faktor inför 
invasionen den utsatta dagen. Med hänsyn 
till tidvattnet var den utsatt till den 5 juni. 
Lördag 3 juni på morgonen var utsikterna 
mycket dåliga och 21:30 fick Stagg lämna 
en utförlig prognos för det planerade dygn-
et. Eisenhower ville också veta vädret för 
den 6:e och 7:e. ”På den frågan, herr gene-
ral, skulle jag gissa och inte uppträda som 
en rådgivare i meteorologiska frågor” gen-
mälde Stagg. Kvällsprognosen för den 5:e 
var dyster med hög sjö, stark vind och låga 
moln och Eisenhower var tvungen att upp-
skjuta invasionen ett dygn. Klockan 04:15 
på söndagsmorgonen utfärdades order om 
tillfälligt tillbakadragande av de omfattan-
de styrkorna till sjöss och de väntande 
armétrupperna vilket innebar många bes-
värligheter och frågor. Om det dåliga väd-
ret fortsatte och inte förbättrades inom två 
dygn skulle man bli tvungen att uppskjuta 

Operation Overlord i två veckor för tidvatt-
nets skull. Det visade sig senare att då var 
vädret ännu sämre. Stagg blev förvånad när 
han vaknade sent på morgonen och det 
fortfarande var klart men senare på dagen 
kom ovädret igång. När operationen kom 
igång kl 23:00 natten till D-dagen med flyg 
och flotta var vädret hyfsat. 1200 flygplan 
släppte 25 000 allierade fallskärmssoldater 
och dessutom landsattes 130 000 soldater i 
Normandie. Många omkom dessutom ge-
nom drunkning eller tyskarnas beskjutning. 
Tyskarna hade gjort liknande prognoser 
vid denna tid men ansåg att en operation 
inte var trolig med hänsyn till utsikterna. 
Rommel som hade ansvar under Hitler åkte 
på födelsekalas och Hitler fick inte störas.  

Första atombomben 
 

Atombombsfällningarna finns omnämnda i 
artikeln Kärnvapen och Väder, Polarfront 
139, 2010. Det skall kanske tilläggas att 
inför försöket i Alamogoroöknen 16 juli 
1945 hade meteorologen varnat för åskvä-
der men den militäre chefen var skeptisk 
till prognoserna och provet avlöpte väl. 
6 aug 1945 flög tre väderspaningsplan mot 
Kokula, Nagasaki och Hiroshima och den 
historiska händelsen avgjordes bara någon 
timme före genom att det var molnfritt 
över Hiroshima.  
 
Kalla Kriget 
 

Till nästa artikel från Kalla kriget skall jag 
ta reda på mer om en incident 26 septem-
ber 1983. Ett plötsligt himlafenomen fick 
säkerhetsvakter att befara ett amerikanskt 
vätebombangrepp och vaktchefen hade 
bara minuter på sig att meddela högre che-
fer att sätta igång ett motanfall men det av-
styrdes i sista stund. 
 
Källor; Antony Beevor: D-Dagen 2009, 625 
SIDOR, Andra Världskriget 2012, 955 sidor. 
Historiska Media. Lund. Världens Historia nr 
17 2015.
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Yrväderstisdagen 2.0 
 

Vidar Hedtjärn Swaling och Tomas Mårtensson 
Forskare vid FOI 

 
Naturens urkrafter har alltid fascinerat 
människan och när extrema väderhändelser 
inträffar är det ett givet samtalsämne och 
en självklar del i nyhetsrapporteringen. Att 
i förväg kunna förutse sådana händelser 
har varit en av de största drivkrafterna för 
att utveckla bra väderprognoser. Idag har 
vi prognossystem som fångar de flesta 
extrema väderhändelserna på ett sätt så att 
det oftast går att varna för dem. Den här 
artikeln beskriver arbetet med en extrem 
storm som ännu inte har inträffat.  
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
brukar bidra med expert- och metodstöd 
till Sveriges nationella risk- och förmåge-
bedömning (NFRB) som Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) an-
svarar för. Inom NFRB analyseras kon-
sekvenserna av tänkbara påfrestningar för 
samhället utifrån olika scenarier. Exempel 
på händelser som har analyserats är stora 
olyckor med farliga ämnen, pandemier, 
skolskjutningar och större IT-avbrott.  
 
Även naturolyckor är en viktig del av 
NRFB. Under våren 2014 tog underteck-
nade tillsammans fram ett scenario för att 
studera vilka påfrestningar en extrem storm 
ger på samhället. Vidar, riskanalytiker på 
FOI, projektledde och Tomas bidrog med 
sina kunskaper i meteorologi. Denna arti-
kel är baserad på den rapport vi författade 
inom projektet [1]. 
 
Vilken metod ska man använda för att “de-
signa” en extrem storm? Stormar är ju för-
hållandevis vanliga och dess effekter väl 
kartlagda, men när blir det som värst för 
samhället? Vi insåg att vi behövde angripa 
detta på två sätt. Vi behövde både en ana-
lys av vilka faktorer och egenskaper som 
gör en storm ”extrem” och en historisk 
analys av hur dessa faktorer varit beskaf-

fade i de svåra stormar som hittills har 
drabbat Sverige.  
 
Scenarioutvecklingen skedde med utgångs-
punkt i en så kallad morfologisk modell1 
där kvalitativa och kvantitativa scenario-
variabler ges olika värden för att spänna 
upp tillståndsrummet. Om värsta möjliga 
tillstånd antas för alla scenariovariabler blir 
det övergripande scenariot extremt osanno-
likt. För att fördjupa analysen åkte vi till 
SMHI för en halv dags samtal med Bengt 
Lindström – en verklig nestor på området. 
Med diskussioner om vilka tillstånd som 
kan samexistera utan att helheten lämnar 
rimlighetens gräns valdes till slut ett ”värs-
ta troliga” scenario ut. Variablerna redo-
visas i Tabell 1. De färgmarkerade till-
stånden definierar det valda scenariot.  
 
För att sätta ”värsta troliga” användes er-
farenheterna från SMHI och en kartlägg-
ning av tidigare stormar i Sverige. Bara 
under 2000-talet har ett tiotal stora stormar 
redan inträffat; Gudrun (2005), Per (2007), 
Berit, Adventsstormen och Dagmar (samt-
liga 2011), Simone, Hilde, Sven och Ivar 
(samtliga 2013). Gudrun utpekas ofta som 
den värsta stormen i vår tid med sina 75 
miljoner m3 fälld skog och 18 döda, men 
även Septemberorkanen (Ada) och All-
helgonastormen, bägge 1969, omtalas som 
några av de värsta som överhuvudtaget 
förekommit.2 Andra kandidater finns 
också, beroende på vilken parameter som 
anses väsentlig. 

                                                 
1 Morfologisk analys är en processinriktad metod att struktu-

rera problem genom definition av problemvariabler och 
dessas respektive tillståndsrymder. Scenarier väljs sedan 
som kombinationer av tillstånd över de olika variablerna. 
Processen sker ofta i workshopform. För en introduktion se 
t.ex. Ritchey, T. (2006), “Problem structuring using com-
puter aided morphological analysis”, Journal of Opera-
tional Research Society, 57(7):792-801. 

2 SMHI, Orkanernas höst 1969, 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanern
as-host-1969-1.5748. 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanernas-host-1969-1.5748.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanernas-host-1969-1.5748.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanernas-host-1969-1.5748
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Tabell 1: Scenariovariabler med definierad tillståndsmängd. Tillstånd som definierar värsta troliga scenario är orangemarkerade. 
Vissa variabler kan anta mer än ett värde samtidigt. 

När det gäller skogfällningar finns det ett 
dussintal stormar som når upp i storleks-
ordningen miljontals m3 skog.3 

 
I Tabell 2 redovisas de allvarligaste svens-
ka stormarna med data för typiska karak-
tärsparametrar som maxvind i byarna, antal 
döda, mängd fälld skog och antal strömlösa 
elkunder. Tabellen är sammanställd från 
flera olika källor som ibland ger något 
motstridiga uppgifter. Generellt har den 
mest frekventa uppgiften valts, i annat fall 
finns en kommentar i tabellen. En bra 

                                                 
3 Som exempel kan nämnas De två stormarna 1931 (juli/dec) 

som tillsammans fällde över 3 milj. m3 skog i södra Sveri-
ge, februaristormen 1932 som i Södra och mellersta Sve-
rige tog nästan 3 milj. m3, stormarna i februari-mars 1943 
som skördade 6 milj. m3 skog i Närke, västra Söderman-
land och norra Östergötland. 1954 fälldes över 18 milj. m3 
skog i ett 5-tal större stormar under året och 1966 över 5 
milj. m3 (Sammanställning av stormskador på skog i Sve-
rige under de senaste 210 åren RAPPORT 9:2005 Lars-
Erik Holmberg, CalixORD, Skogsstyrelsen juni 2005). 

överblick kan fås via MSB:s ”Natur-
olycksdatabasen”.4  
 
Undantaget den tragiska förlisningen av 
Estonia då 852 människor miste livet så är 
det “Yrväderstisdagen” den 29-30 januari 
1850 som står för flest dödsfall. Ingen av 
oss hade hört talas om denna storm (fast 
Tomas tillhör inte heller kalenderbitarna i 
sitt skrå).  
 
I Carl Frängsmyrs essä ”Yrvädertisdagen 
och meteorologins framväxt” [2] finns någ-
ra intressanta noteringar och referenser. 
Yrväderstisdagen drabbade stora områden 
från Småland i söder upp till Dalarna och 
Gästrikland i norr med de största konsek-
venserna i Mälardalen. Dagen började milt 

                                                 
4 http://ndb.msb.se/. Se även 

http://skogssverige.se/skog/stormfallning/kanda-stormar, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraftiga_stormar_i_Sverige. 

Variabler Tillstånd (värsta troliga i orange) Kommentar 

Tid på året November December Januari Februari  

Förvarningstid 12h 24h Två dygn Fem dygn Tid innan korrekt prognos (avs. tid, plats, och 
allvarlighetsgrad) 

Datum Vardag Helg Storhelg Skollov Ingen avgörande sannolikhetsaspekt. 

Tidpunkt på 
dygnet 

03-09 09-15 15-21 21-03 Tidpunkt när stormen når Sveriges kust. Ingen 
sannolikhetsaspekt. 

Varaktighet 24-48h 12-24h 8-12h 4-8h  

Plats på kartan Syd Mitt Nord  Götaland och SÖ Svealand 

Vattenstånd 150-200 100-150 50-100 < 50 Centimeter över normalt vattenstånd vid drabbad/e 
kust/er 

Stormens 
utbredning 

60-100 mil 30-60 mil 15-30 mil < 15 mil Avser stormområdets totala bredd (jfr variabeln 
”Vindbandets bredd”) 

Vindbandets bredd > 10 mil 5-10 mil 2-5 mil < 2 mil Område med byar av orkanstyrka 

Vindhastighet > 33 m/s 24,5-33 m/s 21-24,5 m/s  Medelvind i byarna 

Vindriktning VNV V (rakt 
västlig) 

VSV N (NO-NV) Flera olika vindriktningar representeras under scenariot. 

Markförhållanden Tjäle Ingen tjäle Vattensjukt    

Snödjup 0,5 - 1 m 0,2 - 0,5 m 0,1 - 0,2 m Barmark/ 
obetydligt 

Snödjup före stormen. Avser ackumulerad snö och/eller 
nysnö. 

Temperatur T < -20 -20 < T < -5 -5 < T < 3 3 < T Temperatur efter stormen 

Nederbörd under 
stormen 

Snö Regn Underkylt 
regn 

Ingen 
nederbörd 

”Snökanoner” och även underkylt regn i 
Stockholmsområdet. 

Stad/land Storstad Tätort Glesbygd Obygd  
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med några plusgrader och många gav sig ut 
och blev sedan helt överrumplade av vä-
deromslaget med kraftigt snöfall, storm-
vindar och en temperatur som snabbt sjönk 
under –10 °C. Enorma mängder snö föll 
och för postiljonen tog det flera dagar att ta 
sig mellan Stockholm och Uppsala dagarna 
efter stormen. Längs vägen hittades elva 
ihjälfrusna människor och i Stockholm 
hittades en man frusen till döds stående i 
en snödriva i Kungsträdgården. Annars var 
det främst på landsbygden dödsfallen 
inträffade.  

Yrväderstisdagen har inte gått SMHI helt 
förbi, en analys av väderläget 29 januari 
1850 (med tillgängliga observationer) 
genomfördes av signaturen RJ (Rune 
Joelsson ?) 1996 (figur 1). SMHI har nu på 
sin hemsida inte bara analyserna av väder-
läget 1850, utan efter vårt besök, också en 
utförligare beskrivning av Yrväderstis-
dagen och en länk till en sida med noter-
ingar, län för län, över de 106 kända döds-
fallen i stormen 1850 [3].

 

    
Figur 1. Analys av väderläget 29 januari 1850 baserad på tillgänglig information. Morgonen 
till vänster och kvällen till höger. 
 
Vi beslöt att vi skulle basera scenariot till 
NFRB på väderläget från Yrväderstis-
dagen. Scenariot beskrivs, för de som ska 
analysera konsekvenserna, i ett narrativ på 

ett par sidor tillsammans med bilder (Figur 
2 och inramad text).  
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Tabell 2: Kända svenska storstormar. I fall då uppgift saknas eller varit svår att belägga anges ”-”. 

Storm/datum Värst drabbat 
område 

Hårdaste 
vindby 
(m/s) 

Fälld skog 
(milj. m3) 

Ström-lösa 
hushåll 

Antal döda5 Kommentar 

Yrväderstisdagen 
29 jan 1850 

Södermanland, 
Östergötland 

-  N/A > 100 6 

12-14 nov 1872 S Sv. Orkan ”Stora 
skador” 

N/A ~ 80 Östersjön steg tre meter 
över normalt vattenstånd 

Julorkanen, 
24-26 dec 1902 

S Sv. Orkan - N/A ~ 50 7 

1 mars 1943 NÖ Götaland - 5 - 0  
Januaristormarna 1954 
3-4/1, 9/1 

Ö Svealand - 18 - 17 "Stora Stormfällningen", 
Nedjan förliser.8 

Lena, 17-18 okt 1967 SÖ Götaland - 10 - 4 9 
Septemberorkanen, (Ada), 
22 sept 1969 

NV Götaland 35 1010 - 10 11 

Allhelgonaorkanen, 
1 nov 1969 

Ö Svealand 36 2512 - 6  

28 sept, 1994 N Östersjön 33 - - ~ 852 Estonia förliser 
17 nov 1995 N Götaland 27 5 - 0 Svår snöstorm 
Dec 1999 (tre orkaner) S Sv. 25-33 - > 100 000 0  
Gudrun, 8-9 jan 2005 SV Götaland 

(Småland) 
42 75 415 00013 18 Medelvind 33 m/s 

Per, 14 jan 2007 N Götaland 40 1214 280 00015 516  
Emma, 1-4 mars 2008 S Sv. 30 -  6 17 
Berit, 25-26 nov 2011 N Norrland 37 -  0  
Adventsstormen (Yoda), 
27 nov 2011  

S Sv. 41 - 85 000 0  

Dagmar, 25 dec 2011 S Norrland och 
Svealand 

34 4,5 >160 000 1  

Simone, 28-29 okt 2013 Götaland 42 > 1,5 75000 0  
Hilde, 16-17 nov 2013 M Norrland 56 3,5 36000 0 18 
Sven, 5-7 dec 2013 S Sv. 40 - 50000 7 19 
Ivar, 12 dec 2013 M och S Norrland 46 3 60 000 0 20 
 
 
 
 

                                                 
5 Inkl. uppröjningsarbete. 
6 Mild luft lockade ut folk att arbeta, men i en plötslig nordlig storm med tätt snöfall hittade många inte hem utan frös ihjäl. 
7 Två intensiva oväder drog fram över landet med orkanvindar på sina håll. 
8 Flera kraftiga oväder passerade över Sverige den ödesdigra månaden. Den värsta var en snöstorm 3-4 januari som drabbade 

sydöstra Norrland, Svealand och nordöstra Götaland. 18 miljoner kubikmeter skog fälldes. I norra Uppland och södra Gästrikland 
finns därför mycket skog som föddes efter stormen 1954. 

9 Högsta medelvinden (40 m/s) som är registrerad vid en svensk station utanför fjällen 
10 Uppgift från Januaristormen 2007, SMHI Faktablad nr 33, Maj 2007 
11 Stor trädfällning, allvarliga skador på bebyggelse och telenät, sjöolyckor och störningar på kommunikationer. 
12 Uppgift från Januaristormen 2007, SMHI Faktablad nr 33, Maj 2007 
13 Uppgifterna varierar. 730 000 elkunder anges i Medieföretagens erfarenheter av stormarna Gudrun och Per, Utgiven av Styrelsen 

för psykologiskt försvar, mars 2008, Dyberg, K. och Forslind, C., fallstudie 2008:1.  
14 Uppgiften 12 milj. m3 förekommer på flera ställen. SMHI anger dock 16 i Januaristormen 2007, SMHI Faktablad nr 33, maj 2007. 
15 Uppgifterna varierar. 420 000 elkunder anges i Medieföretagens erfarenheter av stormarna Gudrun och Per, Utgiven av Styrelsen 

för psykologiskt försvar, mars 2008, Dyberg, K. och Forslind, C., fallstudie 2008:1. 
16 Uppgift enligt Januaristormen 2007, SMHI Faktablad nr 33, Maj 2007 och Naturolycksdatabasen (http://ndb.msb.se). 
17 Extremt höga vattenflöden, 112 cm över det normala, räddningstjänstens och SOS alarms huvudstationer i Gårda översvämmade. 
18 Stora problem på vägar och i elnätet. 47 m/s är den högsta noterade medelvind sedan man började mäta vind i Sverige. 56 m/s är 

den högsta noterade vindbyn i november månad. Hilde ledde till stora störningar mobiltelefoni. 
19 Stora snömängder från Småland och norrut. Stora problem på vägar och i elnätet. Öresundsbron och Älvsborgsbron stängdes av 

för all trafik. Havsvattenståndet var mycket högre än det normala och ledde till översvämningar på flera hål i främst västra Skåne. 
Sju personer omkom till följd av stormen, flera av dem avled när de fick träd över sig. 

20 Den kraftigaste stormen på länge i södra och mellersta Norrland. Vindbyar uppåt orkanstyrka noterades, både i fjällen och i inlandet. 
Uppgiften om mängd fälld skog bygger på Skogsstyrelsens första bedömningar och är hämtad från Dagens Nyheter den 8 februari 2014.  
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November och december har varit snörika och större delen av södra Sverige är täckt av ett halvmetertjockt 
snötäcke. Den tidiga snön har bidragit till att tjälen inte har gått i marken trots att vädret under första halvan av 
januari är kallt och högtrycksbetonat. I mitten av januari rör sig högtrycket åt nordost för att i söder ge plats för 
mildare och ostadigare väder. Den 24 januari får Skåne och delar av Blekinge besvärligt väder i samband med 
att ett lågtryck med allmän kuling och byar med stormstyrka passerar över Danmark, Tyskland och sydligaste 
Östersjön. Samma dag visar SMHI:s vädermodeller för första gången att det någon gång under perioden 29-30 
januari kommer att passera ett mycket djupt lågtryck över Skandinavien… 

Den annalkande stormen ser betydligt beskedligare ut i vädermodellerna följande dag med stormvindar bara på 
västkusten och södra Östersjön. Den 27 ger vädermodellerna till slut relativt entydiga resultat. Återigen visar de 
att det kommer att bli ett mycket djupt och omfattande lågtryck som ska beröra södra Götaland på ungefär 
samma bana som ovädret den 24 januari… 

Måndagen den 28 passerar lågtrycket Skottland under fördjupning och rör sig över Nordsjön och natten till den 
29 januari kommer det in över Skagerrak. De sydvästliga vindarna tilltar i styrka över Sydsverige och det är milt 
med allmänt ett par plusgrader… 

…Lågtrycket är redan nu djupare än SMHI:s prognos har visat och det rör sig också på en nordligare bana än 
vad modellerna har föreslagit. Orkanbyarna i stormens första skede drabbar Bohuslän, Halland, Skåne, 
Blekinge, Västergötaland och Småland. Inledningsvis är vinden västlig men vrider sedan till nordlig med början 
på Västkusten. 

…På många platser slås rekord i både medelvind och byvind och alla kuststationer har vid något tillfälle 
orkanstyrka i medelvind. Stormen orsakar mycket omfattande trädfällning som orsakar avskurna och isolerade 
trafikleder, avbrott på elnät och utslagen mobiltelefoni. Vattenståndssvängningen på västkusten är flera meter 
och Göteborgs hamn och delar av innerstaden översvämmas…. 
…När nederbörden når Mälardalen är det under de första två timmarna i form av underkylt regn och trafikläget 
blir mycket besvärligt samtidigt som det underkylda regnet också orsakar en del strömavbrott och problem med 
mobiltelefonnätet. När lågtryckscentrum når fram till norra Götaland vrider vinden på lågtryckets nordsida till 
ost-nordost och nederbörden övergår i snöfall… 
…I lågtryckscentrum, som nu är mycket djupt och ovalt till formen, bildas två centra. Detta medför att ovädret 
som helhet stannar upp något och rör sig saktare österut. Därför dröjer sig snöfallet kvar och ger efterhand 
mycket stora nederbördsmängder. Stockholm, Uppsala och Gävle har sedan mätningar startade aldrig fått så 
mycket snö på ett dygn som mellan 29 och 30 januari. Efterhand lamslås all vägtrafik och spårbunden trafik. 
Arlanda och Bromma stänger både på grund av att banorna är svåra att hålla snöfria och på grund av att 
personal för flygtrafikledning inte kan ta sig till jobbet. Färjetrafiken till Baltikum, Ryssland och Finland är 
redan inställd efter SMHI:s varningar för orkanvindar kombinerat med våghöjder på fem meter på stora delar 
av norra Östersjön… 
…Till slut drar lågtrycket vidare bort över Östersjön och det klarnar upp. Ett högtryck växer därefter in 
västerifrån. I den nordliga vinden fortsätter mycket kall luft att strömma ner över landet. I hela det 
stormdrabbade området stannar temperaturen mellan -10 och -20° C i åtskilliga dagar. 

 
Figur 2: Orkanbyarna i stormens första skede (vänster) drabbar Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Västergöt-
land och Småland. Lågtrycket rör sig sedan in över västkusten, passerar Vänernlandskapen och vidare mot 
Sörmland (mitten). Till slut drar lågtrycket vidare bort över Östersjön och det klarnar upp (höger). Lågtrycks-
centrum är markerat med L, kallfront och varmfront markeras med blå respektive röd linje. Pilarna visar vind-
riktningen runt lågtrycket. Områden värst drabbade av vind och/eller nederbörd är skuggade. 
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Hur uppskattas återkomsttiden för en storm 
som den som beskrivs i scenariot?  

Av stormar som drabbat södra halvan av 
landet från 1850 till 2013 (163 år) bedöms 
7-8 ha varit särskilt svåra med mycket om-
fattande skador som följd. Givet att det 
scenario som framställs här ska vara minst 
lika allvarligt som Yrväderstisdagen och 
Gudrun kan den övre gränsen för frek-
vensen preliminärt tas som 2/163 ≈ 1/80 
vilket ger återkomsttiden 80 år i medeltal. 
Givet att scenariot är värre i styrka (x) och 
timing (y) (dvs. tid, rum och väderläge 
efter stormen) kan en ny förväntad åter-
komsttid (E) beräknas enligt E = 80⋅x⋅y. 
Styrkan (x) skulle gå att förhålla sig till 
objektivt på flera olika sätt, exempelvis 
gradientvind, medelvind på 10 meter, 
tryckfall, nederbördsmängder och andra 
observerbara storheter. Parametern 
”timing” (i brist på bättre ord) är svårare 
att skaffa underlag till. Här ska sannolik-
heten att stormen inte bara blir kraftig, utan 
också går på den bana som vi föreskriver 
(drabbar befolkningstäta områden för att 
maximera samhällspåverkan) bedömas. 
Likaså föreskriver vi förhållandena före 
och efter stormen både i mer klimato-
logiska termer (gott om snö på marken i 
södra Sverige före stormperioden) och att 
det blir högtryck och kallt en längre tid 
efter stormpassagen. Alla sådana antag-
anden som avviker från det normala 
(klimatet) sänker sannolikheten för händel-
sen. Vi angav i scenariot en uppskattad 
återkomsttid på 250 år för Yrväderstis-
dagen 2.0 vilket betraktas som ”Medelhög” 
sannolikhet med den skala som används 
inom NRFB (en händelse inträffar oftare 
än en gång per 100 år, med ett osäker-
hetsspann från 500 till 50 år). 

Som jämförelse gjorde Norska DSB en 
studie inom Nasjonal sårbarhets og bered-
skapsrapport (NSBR 2011). Där framställs 
ett dimensionerande stormscenario med 
100-500 dödsfall som antas inträffa om-
kring 1 gång på 100 år, detta givet att 

stormen sammanfaller med en över-
svämning. 21 22 

Den framtagna stormen ingår nu i MSB:s 
arsenal av scenarier. I FOI:s rapport till 
MSB ingår även en bruttolista med tänk-
bara skador och konsekvenser på samhället 
samt förslag på ett tjugotal myndigheter 
och organisationer som tillsammans med 
berörda kommuner skulle kunna vara 
aktuella för att delta i analysarbetet. 

För oss återstår nu en spänd väntan på när 
Yrväderstisdagen 2.0 inträffar, blir det 
redan 2017 eller först på 2250-talet? I det 
senare fallet har sannolikt samhället för-
ändrats så mycket att konsekvensanalysen 
inte helt sammanfaller med dagens. 

 

Referenser: 
[1] Storm med orkanvindar i Götaland och 
sydöstra Svealand – Ett scenario framtaget 
för den svenska nationella risk- och för-
mågebedömningen (NFRB)”., Swaling., 
FOI Memo 4838, 2014. 
 
[2] Moln – Konst, väder och vetenskap, 
Museum Gustavianum, 23 maj-14 septem-
ber 2008, Tvärvetenskapliga essäer om 
moln, Yrväderstisdagen och meteorologins 
framväxt, Carl Frängsmyr, Uppsala Uni-
versitet, Universitetstryckeriet, ISBN: 978-
91-633-2260-0. 
 
[3] 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/mete
orologi/yrvaderstisdagen-1850-1.19745 
 

                                                 
21 Nasjonal sårbarhets og beredskapsrapport (NSBR) 2011, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
2011, 978-82-7768-246-4. 

22 Stormen i sig baseras på vinddata från Gudrun 
(medelvind på 19 m/s, orkanbyar på upp till 34 m/s 
inom ett 2‐3 mil brett stråk) och antas kunna inträffa en 
gång på 50 år vilket motsvarar medelhög till hög 
sannolikhet (Notera att dessa värden inte är identiska 
med vinddata för Gudrun.) 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/yrvaderstisdagen-1850-1.19745
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DEBATT:   
Hur väl kan man förutsäga en klimatändring? 

 

Lennart Bengtsson, prof. em. 
 
 
1. Centrala klimatprocesser 
 

Jordens temperatur bestäms huvudsakligen 
av den allmänna strålningsbalansen vilken 
i sin tur regleras av den in- och utgående 
strålningen samt planetens albedo. 
Ökningen av växthusgaser innebär att den 
utgående strålningen sker från en högre 
nivå med konsekvensen att temperaturen 
vid jordytan ökar på grund av adiabatisk 
uppvärmning. Så länge ökningen av 
växthusgaser fortsätter är den utgående 
strålningen mindre än den inkommande 
och jorden värms upp men kommer så 
småningom i balans när utsläppen upphör. 
Jordytan kommer dock att bli varmare 

eftersom värmeutstrålningen sker från en 
högre nivå i atmosfären och temperaturen 
vid jordytan därigenom blir högre på 
grund av adiabatisk uppvärmning. Det är 
denna temperatur som kallas jämviktstem-
peraturen, ECS. ECS har beräknats med 
olika klimatmodeller under det senaste 
halvseklet och har under senare tid sam-
manställts av IPCC. Temperaturberäkning-
arna finns angivna i tabell 1. Ett annat 
förekommande värde är TCS vilket är det 
rådande aktuella värdet 2m över jordytan. 
Tiden för jämvikt kan uppgå till hundratals 
år eller längre men ca 90 % av anpassning 
sker på en tidsskala av ca 10 år. 

 
Tabell 1 Uppskattning av ECS (Equilibrium Climate Sensitivity) sedan 1979 för en 
växthusgasfördubbling (+ 100 %)  och TCR (Transient Climate Sensitivity) sedan 
2001. Enhet °C. 
 
Rapport ECS Intervall ECS 

Bästa värde 
TCR Intervall 
 

Charney Report 
1979 

1.5 – 4.5    3.0  

NAS Report 1983 1.5 – 4.5     3.0  
Villach conference 
1985 

1.5 – 4.5    3.0  

IPCC First 
Assessment 1990 

1.5 – 4.5    2.5  

IPCC Second 
Assessment 1995 

1.5 – 4.5    2.5  

IPCC Third 
Assessment 2001 

1.5 – 4.5   Ej angivet  1.1 – 3.1 (a) 

IPCC Fourth 
Assessment 2007 

2.0 – 4.5 (b)   3.0  1.0 – 3.0 (c) 

IPCC Fifth 
Assessment 2013 

1.5 – 4.5 (d)  Ej angivet  1.0 - 2.5 (d) 

 
Förklaring: (a) Resultat från klimatmodeller. (b) Troligt intervall, 17-83% sannolikhet. 
(c) 10-90% sannolikhet. (d) Troligt intervall. 
Global temperatur 2015 vid en ökning av den ekvivalenta CO2 halten med ca 80 % 
uppgår till 0.9-1.0°C. Att jämföras med TCR. 
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2. Prediktabilitet av det första och 
andra slaget 
 
Orsaken till det stora spannet mellan olika 
skattningar/modellsimuleringar beror på 
indirekta processer i klimatsystemet som 
är otillräckligt kända. Vi vet inte ens om 
det är möjligt att korrekt beräkna dessa. 
Hit hör molnens roll samt naturliga och 
antropogena aerosoler. 

 Edward Lorenz använde uttrycken predik-
tabilitet av det första och andra slaget. Det 
första slaget är prediktabilitet av väder 
som jag behandlade i ett tidigare inlägg 
och det andra slaget är bestämma klimatets 
statistiska tillstånd och hur en sådan statis-
tisk beskrivning kan komma att ändras i ett 
klimat med mer växthusgaser.  Huruvida 
en sådan ändring i den statistiska beskriv-
ningen är prediktabel eller inte vet vi inte, 
men hittills som framgår av tabell 1 har 
inga större framsteg gjorts. Det enda vi 
kan säga med tillförlitlighet är att atmosfä-
ren blir varmare i troposfären. 
  

Emellertid, det klimat som intresserar sam-
hället och människorna är i första hand det 
lokala eller regionala klimatet vilket inklu-
derar de klimatvariationer som är kopplade 
till vädret. Detta påverkas då av vädrets 
inprediktabilitet och som vi skall visa i föl-
jande avsnitt markant kan påverka klimat-
variationer på väl upp till ett halvsekel. 
 

För att få bättre insikt härom har man där-
för på senare tid börjat genomföra ensem-
belberäkningar. Följande exempel är från 
NCAR som man vänligen ställt till mitt 
förfogande.  
 
 3. Ensembel simuleringar och regionala 
klimatändringar 
 

Atmosfären är normalt inte förutsägbar för 
mer än några veckor framåt och detta på-
verkar också klimatsimuleringarna. Detta 
gäller a priori och är inte en följd av bris-

tande modellkunskap utan en följd av 
kaosteorin. 

Sättet att möta denna utmaning är att göra 
ensembel beräkningar (även kallade 
Monte-Carlo beräkningar) dvs. ett stort 
antal mer eller mindre identiska prognos-
beräkningar. ECMWF gör två gånger 
dagligen 50 st. prognoser från samma ut-
gångsläge (sånär med skillnad från en liten 
perturbation) och med samma modell för 
att på detta sätt kunna bedöma prognos-
ernas tillförlitlighet samt risker för ex-
trema händelser. På grund av att små obe-
tydliga mätfel växer obegränsat under 
prognosens gång kommer alla dessa be-
räkningar efter en tid på någon månad 
eller så att bli helt olika varandra, fastän 
alla kommer att visa ett väder som mycket 
väl skulle kunna ha inträffat. Detta beror 
på att atmosfären är ett kaotiskt system. 
 

Under de senaste åren har man börjat till-
lämpa samma metodik för klimatsimule-
ringar. För mindre geografiska områden 
som Europa (< 2 % av jordens yta) varierar 
dessa i så hög grad att även en temperatur- 
och nederbördstrenden över en så lång tid 
som 50 år domineras av ”naturliga” kaos-
variationer. 
 

Dessa variationer kommer i tillägg till den 
osäkerhet som beror på klimatmodellens 
globala osäkerhet vilket tidigare diskute-
rats och som sammanfattas av IPCC som 
ett värde av 1.5-4.5 °C för en växthusgas-
fördubbling och vid en slutlig jämviktsba-
lans. IPCC har i sin senaste rapport inte 
heller angivit ett mest troligt värde. 
 

Ensembel beräkningar som nyligen utförts 
vid NCAR (National Centre for Atmos-
pheric Research) i Boulder, USA med 40 
simuleringar över 50 år visar att delar av 
Skandinavien antingen kan få en markant 
uppvärmningstrend på 4-5 °C/50 år under 
vintern eller ingen uppvärmningstrend 
alls. Se figur 1 och figur 2.  
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 FIG.1 50-års temperaturtrend för Europa för 40 klimatberäkningar med exakt samma 
klimatmodell men från små slumpartade olikheter i utgångsläget. 
 
 

 
 

Figur 2. Temperaturtrend över 50 år (2010-2060) för 2 extremfall som visar det naturliga 
bidraget samt bidraget från ”klimatändringen”. Det totala bidraget är summan av de två, 
Linjerna är isobarer och anger luftströmningen. 
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Det kan också långsiktigt bli gradvis torrare i vissa områden alternativt högre nederbörd,  
figur 3. 
 
 

 
 

Figur 3 samma som för figur 2 men för nederbördstrenden över 50 år. mm/dag. 
 

 Bidraget som enbart är en följd av växt-
huseffekten är betydligt svagare än den 
interna kaoseffekten. Först i efterhand vet 
vi vad som har hänt, i förväg är det 
omöjligt. 
 
4. Hur kan man bäst presentera 
klimatberäkningar för användaren? 
 
Att tolka dessa beräkningar är en stor ut-
maning för samhället då det knappast är 
möjligt att göra meningsfulla detaljerade 
scenarier för ett så litet område som Eu-
ropa för de kommande 50 åren och ännu 
omöjligare att uttala sig om klimatändring-
ar i svenska kommuner. Huvudorsaken är 
att de kaotiska variationerna är geografiskt 
omfattande. Baserat på överförenklade 
beräkningar har det skapats en uppfattning 
att ”klimatprognoser” för det kommande 
halvseklet är möjliga genom att presentera 
enskilda klimatsimuleringar, men inte 
inkluderat klimatsystemets interna varia-
tion som väsentligt påverkar regionala 
trender i nederbörd- och temperatur även 

för så långa perioder som 50 år. Ännu 
större variationer inträffar om man också 
inkluderar ett antal olika klimatmodeller.  
 
 För kortare perioder är det ännu omöjli-
gare att beräkna tillförlitliga trender och 
variationen ökar i motsvarande grad. Vill 
man planera för det svenska klimatet eller 
europeiska klimatet för de kommande 50 
åren får man räkna med allt det väder som 
hittills har inträffat också kommer att kun-
na inträffa men att det knappast långsiktigt 
kommer att bli kallare utan troligare något 
varmare. Mycket mer kan man knappast 
säga. Detaljerad, tjusig grafik kan dess-
värre vara helt missvisande. 
 
I vilket utsträckning som detta kan ha på-
verkat förhandlingarna i Paris vill jag inte 
uttala mig om annat än man bör avstå från 
detaljerade klimatprognoser samt vara be-
redd på oväntade överraskningar i klimat 
och väder. Det nuvarande klimatet med sitt 
växlande väder är en hygglig approxima-
tion för de kommande årtiondena med en 
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SMS utlyser stipendier för deltagande i  
Nordiska Meteorologmötet i 
Stockholm 22-24 augusti 2016

 
 

Vartannat år sedan 1960 brukar meteorolo-
ger i Norden träffas på en konferens där vi 
lär oss av varandra. I år är det 30:e gången 
och Sverige arrangerar. Platsen är satt till 
Stockholms Universitet.  

Under hösten har en nordisk program-
kommitté valt att välkomna föredrag inom: 
Forecasting, Meteorological and Climate 
Services, New Observation Systems and 
Arctic Climate Change Research. Konfe-
rensspråket är engelska.  

Mer information om NMM 2016 finns på 
www.nmm2016.wordpress.com. 

1 juli 2016 är sista dagen för att anmäla sig 
till NMM30. 
 
Deltagare vid NMM 2016 och som också 
är medlemmar i SMS kan söka stipendium 
för dokumenterade utlägg som ej ersätts av 
arbetsgivare. I första hand ersätts konfe-
rensavgiften (1500 för vanlig deltagare och 
800 kr för student eller pensionär) samt 
ytterligare kostnader (resa, boende) upp till 
3000 SEK per person. För boende i Stock-
holm och Uppsala ersätts endast konfe-
rensavgiften.  
 
Tänk på att höra om du kan delta på ar-
betstid. Om du deltar med föreläsning eller 
posterpresentation, står ofta arbetsgivaren 
för kostnaderna. Hör dock närmare med 
din arbetsgivare vilka regler som gäller. 

 
 

NMM-stipendiesumman uppgår totalt till 
24 000 kr och det fördelas bland de som 
söker och betalat SMS medlemsavgift 
2016. Först till kvarnen får först mala. 
 
Ange i ansökan det ungefärliga stipendie-
belopp du söker och inkludera: 
• Kostnad för konferensavgift för 

NMM30  
• Uppskattning av utlägg för resa o 

boende, som du söker ersättning för 
(kvitton insändes efter mötet då även 
utbetalning sker) 

• Egen försäkran att du inte ersätts av din 
arbetsgivare  

• Ange ditt kontonummer och bankens 
clearingnummer 

 
Skicka ansökan till SMS kassör, 
kerstin@vejdemo.se, eller  
Kerstin Vejdemo, SMHI-Stockholm, 
Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands 
Väsby 

När: senast 2016-06-01 ska ansökan 
vara inne hos kassören. 
 
Beslut om stipendium meddelas så fort 
som möjligt.  
 
Styrelsen i SMS 

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

underliggande trend mot varmare väder är 
det mest rimliga antagandet med dagens 
kunskap. Men det behöver inte vara fel på 
modellerna om det inte blir varmare i Sve-
rige till 2060 än nu. Notera som sagt att   

vad som här visas är variationer i den lin-
jära trenden och inte variationen för de en-
skilda åren som givetvis kommer att vara 
ännu större. 
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DEBATT:  
Förutsägelser om regionala klimatförändringar 

 

Gustav Strandberg och Erik Kjellström, Rossby Centre, SMHI 
 
Lennart Bengtsson sammanfattar på ett 
bra sätt svårigheterna med att försöka 
göra förutsägelser om framtidens klimat 
(ovan). Osäkerheterna är stora och ibland 
omöjliga att minska. Bengtssons slutsats 
av detta är att ”man bör avstå från detalj-
erade klimatprognoser” och att det ”är 
omöjligt att uttala sig om klimatändring-
ar i svenska kommuner”. 
 

Vi som arbetar med frågor kring fram-
tidens klimat är medvetna om dessa 
svårigheter, därför påpekar vi mycket 
tydligt att det vi gör inte är klimatpredik-
tioner/klimatprognoser utan klimat-
scenarier. Detta kan tyckas vara en lek 
med ord, men det finns viktiga skill-
nader. Medan en prediktion är ett försök 
att beräkna det faktiska utfallet av fram-
tidens klimat utifrån det rådande till-
ståndet i klimatsystemet, så är ett sce-
nario en tänkbar framtid baserat på vissa 
antaganden. Forskning kring klimatpre-
diktion pågår, men tills betydande ge-
nombrott har gjorts inom detta fält så får 
vi nöja oss med klimatscenarier och vi 
kan därför inte uttala oss om utfall för 
enskilda år eller decennier. Scenarier för 
framtidens klimat är behäftade med tre 
huvudsakliga osäkerheter; inverkan av 
klimatsystemets naturliga variabilitet, 
osäkerheter och begränsningar i beskriv-
ningen av klimatsystemets processer, 
samt osäkerhet i den framtida utsläpps-
banan för växthusgaser och andra klimat-
påverkande faktorer. Ett enkelt exempel 
på det senare: om vi antar en viss befolk-
ningsökning och en viss teknikutveckling 
så kommer det att medföra en viss mängd 
utsläpp av växthusgaser vilket i sin tur 
påverkar klimatet. Alltså det framtida kli-
matet givet en viss framtida utsläpps-
bana.  

Ett bra sätt att hantera osäkerheter i kli-
matscenarierna är att använda så kallade 
ensembler med flera olika utsläppsscena-
rier, flera olika klimatmodeller och flera 
beräkningar med varje modell. I en så-
dan ensemble kommer det att finnas be-
tydande skillnader mellan de enskilda 
medlemmarna vilket alltså speglar 
osäkerheterna i klimatpåverkan, klimat-
känslighet och naturlig variabilitet 
(såsom dessa representeras i klimatmo-
dellerna). Ensemblemedelvärde och 
spridning kring medelvärdet kan använ-
das som ett mått på osäkerheten; stor 
spridning motsvarar större osäkerhet, 
liten spridning mindre osäkerhet. Ju 
större ensemblen är desto större blir 
spännvidden mellan ytterligheterna. 
Genom att kombinera de olika källorna 
till osäkerhet i stora ensembler får man 
fram en bästa möjliga spridningsbild. 
Trots detta finns det fortfarande en risk 
att det faktiska utfallet kan komma att 
hamna utanför ensemblens intervall.  

Den ensemble från NCAR som Lennart 
Bengtsson diskuterar är specifikt inriktad 
på att illustrera inverkan av den naturliga 
variabiliteten under de kommande 50 
åren (den speglar alltså bara ett utsläpps-
scenario och bygger på en global klimat-
modell). Tittar vi närmre på Figur 1 i 
Lennarts artikel, så ser vi i Skandinavien 
inget fall av avkylning, och att den störs-
ta uppvärmningen är ca 6 °C, samt att 
för 30 av de 40 medlemmarna så ligger 
uppvärmningen inom 2-4 °C. Ensemblen 
pekar alltså på en relativt hög sannolik-
het för en temperaturökning i intervallet 
två till fyra grader, men också på att för-
ändringar utanför det intervallet inte kan 
uteslutas. På motsvarande sätt kan man 
studera förändringen i andra variabler 
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med hjälp av ensembler. Det visar sig då 
att graden av osäkerhet är olika stor för 
olika variabler, där till exempel neder-
bördsförändringarna i många områden är 
mer osäkra än temperaturförändringarna. 
För Sverige ges en relativt stor sannolik-
het för ökad nederbörd på vintern även 
om några ensemblemedlemmar endast 
uppvisar en liten ökning eller till och 
med en viss minskning (såsom exempli-
fierat i Figur 2 i Lennarts artikel). Ett 
annat exempel som inte visas här är att 
snötäcket under vinterhalvåret där de 
flesta scenarierna pekar på en markant 
minskning i snösäsongens längd även om 
snösäsongen i enstaka ensemblemedlem-
mar kan vara nästan lika lång som i dag-
ens klimat. 
 

Hur en ensemble av klimatscenarier ska 
tolkas beror på sammanhanget. Varje an-
vändare måste nu bestämma vilken fram-
tida risk man är beredd att ta. Det beror 
till stor del på användningen, hur mycket 
sparar man om man anpassar till en upp-
värmning på 4 grader istället för 6 grad-
er? Hur mycket har man att förlora om 
det blir varmare än man har anpassat för? 
 

Även om osäkerheterna är stora så kan 
ensembler användas för att visa på en rad 
olika möjliga framtida förändringar och 
för att ge uppskattningar om sannolik-
heten för att dessa förändringar inträffar. 
Att ta de mest extrema medlemmarna 
som intäkt för att man bör avstå från att 
göra uttalanden om regionala eller lokala 
klimatförändringar är enligt vår mening 
fel sätt att förhålla sig till framtida 
osäkerhet. Som klimatforskare bör vi 
istället öppet presentera våra resultat 
inklusive de källor till osäkerhet som vi 
känner till. Detta leder fram till frågan 
hur dessa scenarier presenteras. De flesta 
klimatforskare vinnlägger sig om att inte 

överdriva scenariernas prognostiska 
kvalitéer, samt att inte underskatta 
osäkerheterna. Samtidigt är det viktigt 
att man också lyfter fram de robusta 
signaler som finns, både på global och 
på regional skala. Ofta visar man på 
karakteristiska egenskaper hos en eller 
flera ensembler när man presenterar 
möjliga framtida klimatförändringar. 
Enskilda medlemmar, som alltså kan 
avvika mycket från medelvärdet, an-
vänds för att illustrera olika möjliga 
utfall. På SMHIs karttjänst [1] har vi valt 
att presentera ett medelvärde samt största 
respektive minsta förändring vid olika 
klimatpåverkan givet ensembler av 
klimatsimuleringar där olika globala 
klimatmodeller skalats ner av en regional 
modell [2] (Figur 1). Vidare presenterar 
vi hur många av ensemblemedlemmarna 
som pekar i samma riktning (t.ex. varm-
are eller mer nederbörd) för att ge en 
uppfattning om hur robust signalen är. 
En begränsning i det materialet är att 
antalet simuleringar är relativt litet trots 
att Rossby Centre vid SMHI har produ-
cerat fler regionala klimatscenarier än 
någon annan grupp i Europa och övriga 
världen. Här finns det rum för självkritik 
och vidare arbete med att förbättra pre-
sentationen av vårt material i förhållande 
till andra klimatscenarier. En viktig del i 
vårt arbete med att förmedla klimatin-
formation handlar om att upprätthålla en 
dialog med användarna om vad informa-
tionen betyder och om hur den kan an-
vändas i deras verksamheter. Det är t.ex. 
högst relevant att hjälpa kommuner med 
tolkning utifrån de lokala förutsättningar 
och problem som gäller. Klimatinforma-
tionen blir meningsfull när den presen-
teras på ett relevant och sakligt sätt utan 
att blunda för de osäkerheter som finns. 

 
 

[1] http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier 

[2] Kjellström, E., 2014. Nya regionala klimatscenarier för Sverige. Polarfront 156, 9-12. 
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Figur 1. Exempel från SMHIs visningstjänst för klimatscenarier. Kartan visar beräknad förändring 
av årsmedeltemperaturen i slutet av seklet enligt scenario RCP8,5. Diagrammet visar beräknad 
förändring av årsmedeltemperaturen i Östergötlands län 1961 till 2100 enligt samma scenario. 
Förutom ensemblemedelvärdet (svart linje) visas också för varje år största och minsta förändring 
(grå skuggning). Det går att växla mellan scenarier för att se vilken betydelse växthusgasutsläpp 
har för framtida klimat. Visningstjänsten innehåller också text som förklarar bland annat ensembler 
och scenarier samt en vägledning för hur klimatscenarier kan tolkas och användas. 
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Tor Bergerons tid i Sovjetunionen under stalintiden (I) 
Anders Persson, f d meteorolog på SMHI och ECMWF 

 
När det talas om Tor Bergeron (1891-
1977) glöms ofta hans "ryska period" bort. 
Hösten 1930 och större delen av 1932 var 
han anställd på det sovjetiska meteorolo-
giska institutet i Moskva.  

 
 
Där skulle han inte bara träffa den kvinna 
som blev hans hustru utan också publicera 
två läroböcker i praktisk meteorologi vilka, 
efter översättningar och bearbetningar, 
skulle få stor genomslagskraft. Bergen-
skolans seger berodde, som vi ska se, 
också på ryska insatser - tack vare 
Bergeron! 
 
1922-35 var han anställd vid det Norska 
Meteorologiska Institutet, först i Bergen, 
från 1929 i Oslo. Att han överhuvudtaget 
hamnade i Moskva var delvis en tillfällig-
het. 
 
Våren 1928, i efterdyningarna av den 
misslyckade italienska Nobileexpeditionen 
till Nordpolen, ankom den sovjetiska is-
brytare "Krassin"  till Bergen. Den hade 
deltagit i räddningsexpeditionen till Spets-
bergen.  
 

Med på fartyget fanns chefen för den sov-
jetiska vädertjänsten Edmond Pavlov 
Puyshe (1884-1937) från Leningrad. 
Denne blev mycket imponerad av aktivi-
teterna i Bergen och bjöd in någon av me-
teorologerna att komma till Sovjetunionen 
och lära upp dess meteorologer. Som en 
del i den första femårsplanen 1928-32 
skulle den meteorologiska verksamhet 
centraliserades till den nya huvudstaden i 
Moskva. 
 
Bergeron nappade på inbjudan. Det skulle 
dock dröja ett tag innan byråkratins pap-
perskvarnar malt färdigt i Moskva. I mel-
lantiden antog Bergeron en annan inbju-
dan, nu från brittiska Meteorological Of-
fice, som ville få ett bättre grepp om de 
nya idéerna från Bergen genom att anställa 
Bergeron som konsult. 
  
Tvärtemot vad som ofta påstås hade pion-
järerna i Bergen inte hela den meteorolo-
giska samfälligheten emot sig. Det star-
kaste motståndet kom från Tyskland och 
Österrike medan t.ex. meteorologerna USA 
var ganska vidsynta. Det var ju för att 
sprida kunskap om Bergenskolans teorier 
som Carl Gustaf Rossby (1898-1957) farit 
över 1926.  
 
Bjerknes' idéer hade däremot svårt att göra 
sig gällande i Sverige och Danmark, men 
hade tidigt accepterats i Finland av Erik 
Palmén (1898-1985) och Vilho Väisälä 
(1889-1969). 
  
Nu var det så att Met Office höll på att 
planera väderservice för flygningar till 
Mellersta östern och därför placerat en av 
sina lovande adepter, Reginald Sutcliffe 
(1904-91) på en av de tänkta mellanland-
ningsplatserna, Malta. Han fick nu sällskap 
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av Bergeron från oktober 1928 till april 
1929. Sutcliffe skulle alltid komma att 
prisa den förmån det inneburit för hans ut-
veckling som meteorolog att ha haft Berge-
ron som sin lärare i synoptik. 
  
Till slut kom den sovjetiska inbjudan till 
Bergeron och från september 1930 finner 
vi honom i Moskva engagerad i undervis-
ning. Föreläsningarna skedde på tyska. 
Den första kursen, som löpte under hösten 
1930, behandlade Bergenskolans teori och 
praktik. Deltagarna, ett 40-tal meteorolo-
ger, kom från alla delar av Sovjetunionen.  
 
Kursen var intensiv och koncentrerad. Dis-
kussionerna efter föreläsningarna var långa 
och kunde dra ut på kvällen, ibland till 
natten. Bergeron och åhörarna inspirerade 
varandra, och Bergeron själv fick sitt be-
hov tillfredsställt av människor som delade 
hans intressen och övertygelser. 
  
Bland de deltagare som Bergeron senare 
framhöll till sin biograf Gösta Liljeqvist 
fanns de tre meteorologerna: Boris 
Lvovich Dzerdzeyevsky (1898-1971), 
Sergei Petrovich Khromov (1904-77) och 
framförallt Vera Romanovskaya (1903-
85), den kvinna han förälskat sig i och 
skulle komma att gifta sig med.  
 
Boris Dzerdzeevskii (ry. Dzerdzeyevsky) 
kom från Tjernihiv (ry. Tjernigov), i nord-
ligaste Ukraina och var son till en arbetare 
på ett lokalt sockerbruk. Där försörjde han 
sig själv samtidigt som han intresserade sig 
för naturvetenskaper som astronomi och 
meteorologi samtidigt som han började 
studera i Kiev. 
 
1920 publicerade Dzerdzeevskii en popu-
lärvetenskaplig artikel om den extremt 
starka novan V603 Aquilae eller Nova 
Aquilae i stjärnbilden Örnen. Den upptäck-
tes den 8 juni 1918 och nådde sitt maxi-
mum, -1,4 i magnitud den 9 juni och blev 
därmed den ljusstarkaste novan under 

1900-talet tillsammans med CP Puppis 
1942. 
 
Men i valet mellan astronomi och meteo-
rologi valde han till slut det senare. När 
Bergeron anlände till Moskva 1930 hade 
Dzerdzeevskii bakom sig en sex års karriär 
i den dåvarande ukrainska meteorologiska 
institutet "Ukrmet" samt ett par år i västra 
Sibirien för att kartlägga dess klimat.  
 
Sergei Petrovich Khromov, eller Chro-
mov som vi är vana att se hans namn i lit-
teraturförteckningar, var från Bronnitsy, 
strax sydost om Moskva. Om honom har 
jag inte fått veta mer än att han examinera-
des ut från Moskvauniversitetet 1928, an-
ställdes av väderbyrån och slog sig in på en 
karriär i synoptisk meteorologi och klima-
tologi. 
 
Vera Romanovskaya var dotter till en un-
der kriget stupad överste vid kejserliga ka-
valleriregementet. Modern var konsertpia-
nist och hade vid konservatoriet varit stu-
diekamrat med Sergei Rachmaninov och 
haft Peter Tjajkovskij som lärare. Själv 
hoppades Vera kunna ägna sig åt musiken, 
kanske bli pianist som sin mamma. 
 
Men ödet ville annorlunda. 1916 övertog 
tsar Nikolaus II befälet för krigföringen på 
ostfronten. Från att ha gått dåligt gick det 
nu ännu sämre. I februari 1917 utbröt en 
folklig revolt som både riktade sig mot 
matbristen och det dåligt skötta kriget. 
Tsardömet störtades. 
 
Hade nu de nya ledarna för Ryssland slutit 
separatfred med Tyskland hade världs-
historien blivit helt annorlunda. De fri-
gjorda tyska trupperna i öst skulle nu 
kunna användas i väst, vilket förmodligen 
lett till en tysk seger. Dessutom hade 
Ryssland aldrig blivit bolsjevistiskt. 
 
Men de nya liberala ledarna i Petrograd 
ville fullfölja kriget, påhejade eller under 
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påtryckning från västmakterna. Det som 
senare på hösten 1917 förde Lenin och 
hans bolsjeviker till makten var inte främst 
kraven på social rättvisa, det kravet hade 
också andra partier, utan att Lenin & Co 
var de enda som var beredda att sluta sepa-
ratfred med Tyskland. Det var ju också i 
vetskap om detta som Tyskland i april sett 
till att Lenin förflyttade sig från Zürich, via 
Stockholm till Petrograd . . .  
 
Om livet i det revolutionära Petrograd, ef-
ter 1924 Leningrad, har Vera Bergeron 
1959 berättat inför en internationell kvin-
noorganisation. Det finns återgivet i tid-
skriften "Wendel Avisan" 32:2006 (se 
vidare på 
http://wendelasvanner.se/?page_id=1010). 
 
Hon förlovade sig kring 1922 med en kam-
rat till sin bror, sonen i den familj som de 
delade våning med. De två unga männen 
häktades 1924 för att ha skämtat nedsät-
tande om Lenin. När de skulle föras bort 
till Sibirien, gifte sig Vera med sin fäst-
man. Det gav henne möjlighet att följa med 
honom! 
 
De hamnade i byn Narym, inte långt från 
provinshuvudtaden Tomsk, i västra Sibi-
rien. Efter ungefär ett år blev Vera tvungen 
att återvända till Moskva för att föda deras 
barn. Eftersom hon var i Sibirien av eget 
val kunde hon resa fritt.  
 
I Moskva föddes på våren 1925 sonen Ni-
kolaj. Hon var nu tvungen att stanna i 
Moskva för att försörja sig och sin baby. 
Hon provade en massa yrken. Att hon i 
slutändan hamnade på den sovjetiska vä-
dertjänsten var en ren tillfällighet - som så 
mycket annat här i livet. 
 
Ett av hennes jobb var som guide på ett 
konstmuséum. Vid upprättandet av den 
sovjetiska meteorologiska centralanstalten 
i Moskva ansågs dock denna musei-
byggnad uppfylla alla krav för att istället 

husera meteorologer. Konstverken flytta-
des till Tretjakovskajagalleriet och ägarens 
änka fick bo kvar i ett rum på gården. 

 
Vera besökte henne ibland och genom 
henne råkade hon bli bekant med väder-
tjänstens överdirektör. Han var en hygglig 
man och anställde henne, efter diverse by-
råkratiskt trassel. Hon fick börja med att 
arbeta som kartriterska. Med tiden blev 
hon vetenskaplig assistent, läste till meteo-
rolog och fick en tid också läsa väderprog-
noserna i radio. På grund av sin familjs 
adliga härkomst fick hon dock lägre lön än 
andra i samma tjänsteställning. Trots det 
var hon verkligen lycklig över sitt intres-
santa arbete och över inkomsten, som be-
hövdes så väl. 
 
Eftersom hon kunde tyska fick hon också 
hjälpa till med den utländska korrespon-
densen. Och det var nu som hon kom i 
brevväxling med Tor Bergeron i Oslo och 
lärde känna honom. När han kom till 
Moskva, hösten 1930 började, som hon 
sade, hennes "verkliga liv".  

(Del 2 av artikeln publiceras i kommande 
Polarfront.) 
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NOTISER  
 

 
1. EMS & ECAC 2016: Inbjudan till att 
skicka in abstracts och program 
EMS 16de Årliga Möte, som dels innehåller ett 
möte med EMS Generalförsamling, dels den 
årliga konferensen som i år handlar om tilläm-
pad klimatologi (ECAC), äger rum i Trieste, 
Italien,  12-16 september 2016.  
Temat för årets ECAC är  
Där atmosfären, havet och landet möts: att 
överbrygga vetenskapen, tillämpningarna och 
användarna.  
Det vetenskapliga programmet och abstracts är 
nu tillgängliga  
http://meetingorganizer.copernicus.org/ems201
6/sessionprogramme 
Deadline 21 April 2016 för att sända in 
abstracts. 
 
2. År 2015 blev det varmaste året hittills i 
Finland 
Enligt Finska Meteorologiska Institutet (FMI) 
så blev 2015 rekordvarmt i den största delen av 
landet. Lappland var den enda delen där man 
bara hamnade på andra plats. Medeltemperatu-
ren under året blev +4,2 grader vilket är 1,9 
grader varmare än medelvärdet för 1981-2010. 
För hela landet vara bara juni och juli kallare 
än normalt. Under februari, mars, november 
och december var medeltemperaturen hela 4,6 
grader varmare än normalt. 
 
3. Inte bara den Arktiska sommarisen…… 
Enligt NSDIC som fortlöpande analyserar is-
utbredningen i Arktis (och Antarktis) så har 
isutbredningen under februari varit den minsta 
någonsin sedan satellitmätningarna började. 
Isen utbredning mätte under februari i medeltal 
14.22 millioner kvadratkilometer. Det är 1.16 
millioner kvadratkilometer under medelvärdet 
under 1981 till 2010, som ligger på 15.4 
millioner kvadratkilometer och 200,000 
kvadratkilometer under det tidigare rekordet 
från 2005. 
 
4. Tre nya satelliter  
- Den första av två Sentinelsatelliter, Sentinel-
3A, sändes upp av ESA den 17 februari för 
Eumetsats räkning. Sentinel 3A och 3B kom-
mer bli viktiga komponenter i Copernicuspro-
jektet-Climate Change Service and Atmosphe-

ric Monitoring  Service som leds av ECMWF. 
Sentinel har bl.a. nya instrument som mäter 
”aersol optical depth” och ”fire radiative 
power”.  
 
- Jason-3, som är ett gemensamt USA-EU 
projekt , sändes upp den 18 januari från Van-
denberg Air Force Base. Jason-3 har nogranna 
instrument för mätning av havsytans nivå och 
tillstånd genom radarhöjdmätning. Jason har 
också en microvågsradiometer som kan mäta 
integrerat vatteninnehåll och vattenånga. 
ECMWF avser att utnyttja jason 3 för data om 
våghöjd, havsytenivå, 10-metersvind över hav 
och vertikalt integrerat vattenångeinnehåll. 
 
- Även Kina har sänt upp en ny satellit, Gao-
fen-4, i mitten av januari. Gaofen-4 ska ge 
högupplösliga bilder i det optiska spektrat.  
 
5. Ny Generaldirektör och chef för 
Prognosavdelningen på ECMWF 
Förra året tillträdde chefen för centrets Prog-
nosavdelning, Florence Rabier, tjänsten som 
Generaldirektör och ny chef för ECMWF. I 
och med detta blev hennes tidigare tjänst ledig 
och har varit ute för ansökan. Ansökningstiden 
har dessvärre gått ut men vi ser med spänning 
fram emot vem som ska få jobbet. 
 
6. Ny beräkningskapacitet till ECMWF 
ECMWF har nyligen slutit ett kontrakt med 
CRAY Inc. om en väsentlig uppgradering av 
centrets beräkningskapacitet för att förbättra de 
numeriska prognoserna. Avtalet, som kostar 36 
millioner USD, innebär en uppgradering av det 
nuvarande superdatorn CRAY XC30 till en 
CRAY XC40. Det nya systemet kommer att 
bygga på den nya processorn Intel Xeon. 
Erland Källén, Forskningschef vid ECMWF, 
kommenterar köpet: 
”Uppgraderingen kommer att tillåta oss att öka 
kvalitén på de produkter vi sänder ut till våra 
medlemmar och samarbetande länder. Det 
möjliggör högupplösta ensembleprognoser 
som kan förbättra prognoserna för extremväder 
upp till två veckor i förväg. Vi kan också in-
föra ett förbättrat data-assimileringssystem, 
bättre användning av data från jordobserva-
tionssystemet och bättre prognoser på atmosfä-
rens sammansättning liksom tillhandahålla 
klimatdata med hög kvalitet” 

http://meetingorganizer.copernicus.org/ems2016/sessionprogramme
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7. Ny forskningschef på SMHI 

Joakim Langner har utsetts till ordinarie chef 
för Forskningsavdelningen. Joakim har varit 
tillförordnad chef för avdelningen sedan i hös-
tas. 

Joakim Langner är docent i meteorologi på 
Stockholms universitet och har varit på SMHI 
sedan 1992. Joakim har arbetat som forskare 
och specialist inom främst luftmiljö och klimat 
samt innehaft flera chefsbefattningar, bland 
annat varit chef för Forskningsavdelningen 
under en tidigare period. 
- Jag ser fram emot att ta ett nytt tag i forsk-
ningsverksamheten på SMHI. Det händer 
mycket inom SMHIs områden både i Sverige 
och internationellt och det finns en mängd in-
tressanta arbetsuppgifter som vi kan ta oss an 
tillsammans, säger Joakim Langner. 
 
8. Länk om flygväder 
Medlemmar som är intresserade av flygväder 
kan prova denna länk www.Northavimet.com  
som är den nya nordiska flygväderportalen. 
Den som vill kan registrera sig (även om man 
inte är pilot) och får då logga in i användarlä-
get. 
 
9. 2015/16-årets El Niño 
Nederbörden som Kalifornien hade hoppats på 
lät vänta på sig, men nu kom den äntligen. Upp 
till flera 100 mm på vissa ställen. Det är inte så 
illa för den av torka drabbade delstaten, men 
San Franciscos Hetch Hetchy vattenreservoir 
har en fyllnadsgrad på bara 58 % mot 82 % 
normalt. Kraftig nederbörd i oktober 2015 fick 
blommorna i Death Valley att vakna till liv till 
en grad som inte setts på 10 år. Senaste gången 
det hände var 1998 och 2005; även dessa år 
hade kraftiga El Niño. Det kan också nämnas 
att det alltid verkar vara året efter El Niñon 
som är varmast. Vi kan alltså förvänta oss ett 
rekordvarmt 2016. 

Enligt NOAA har vintern varit den varmaste 
som uppmätts i USA (med en december till 
januari medeltemperatur på 36.8 °F, 4.6 °F 
över medelvärdet för 1900-talet). Årets El 
Nino orsakade också den mycket varma feb-
ruarimånaden. Den senaste ECMWF progno-
sen visar att vi antagligen kommer att få kal-
lare ytvattentemperaturer i de östra delarna av 
tropiska Stilla Havet fr.o.m. maj 2016 (en 
neutral eller svag LaNina). 

Länkar: 
http://www.climate-lab-
book.ac.uk/2016/expectations-for-2016-global-
temperatures/ 
http://www.nbcnews.com/news/weather/california-
braces-series-el-ni-o-fueled-storms-delivering-rain-
n532421 
http://news.nationalgeographic.com/2016/03/16030
2-death-valley-super-bloom-wildflowers-weather/ 
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/
nino-plumes-public-charts-long-range-forecast 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/201602 
http://www.sfgate.com/bayarea/article/Where-
drought-plagued-California-stands-after-
6889689.php 
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/a
nn_wld.html 
http://nsstc.uah.edu/climate/ 
 
10. Extrema timpriser på el under några 
dygn, men annars rekordlåga priser 
Den 21 januari 2016 mellan kl. 8 och 9 nådde 
timpriset på el vinterns rekord i alla fyra elom-
rådena på 2 kr per kWh. Elpriset var dock bara 
högt under topptimmarna på morgonen och på 
eftermiddagen. Samma mönster hade vi under 
några kalla dagar i januari med lite vindkraft. 
Sverige var då tvungen att importera el (istället 
för den vanliga exporten av el som brukar ligga 
mellan 1000 och 3000 MW). Det rådde alltså 
kanske effektbrist under några få timmar i vint-
ras. En mer flexibel förbrukningsstyrning ge-
nom att fler skulle välja timpriser hade säkert 
kunnat hjälpa. 

Annars var dock elpriserna i vintras rekord-
låga. SvD skriver: ”Trots köldknäppen i janu-
ari beräknas det genomsnittliga rörliga elpriset 
för vintermånaderna december till februari 
ligga under 22 öre per kilowattimme. Det är 
det lägsta sedan vintern 2001/2002, enligt el-
bolaget Godels sammanställning.” Även ge-
nomsnittspriset under 2015 på drygt 20 öre per 
kWh var det lägsta på 15 år. 
 
Källa: 
http://www.elskling.se/timpriser/  
http://www.svd.se/elpriset-det-lagsta-pa-15-ar 
https://www.bixia.se/om-
bixia/press/nyheter/2016/elpriset-i-februari-det-
lagsta-pa-15-ar 
http://nordiskaprojektenergi.se/2015-ars-elpriser-
de-lagsta-pa-15-ar/ 

 

http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160302-death-valley-super-bloom-wildflowers-weather/
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/nino-plumes-public-charts-long-range-forecast
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
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När Skalman ville bli meteorolog, del V 
Anders Persson, f d meteorolog på SMHI och ECMWF 

 
När jag var ung såg jag en film som hette 
"Mannen i den vita kostymen". En fors-
kare, Alec Guiness, vid en textilfabrik 
uppfinner ett tyg som aldrig blir smutsigt 
och aldrig går sönder. Hans chefer blir 
först jätteglada, men både de och arbetarna 
på fabriken inser att hans tyg är ett hot mot 
hela textilindustrin, och gör allt för att 
stoppa honom, från hot till mutor.  

Meteorologernas attityd 
Det var ofta som jag 1989-90 identifierade 
mig med Alec Guiness när han i filmens 
höjdpunkt jagas genom det nattliga Lon-
dons gator av en uppretad samling arbetare 
och industriidkare. 

Diskussionen om prognosmeteorologernas 
roll i datorns tidevarv hade pågått i 15 år 
och inte lett till något. Skalmansystemet 
framgångar hade blivit ett slags "Sanning-
ens Ögonblick". Och det var förståeligt, 
dess förmåga att korrigera  de numeriska 
temperaturprognoserna var verkligen häp-
nadsväckande.  

Men det fanns bara positiva resultat att 
rapportera för prognoser av temperaturer, 
kanske också för vindstyrkor. Men allt det 
andra: vindriktningar, nederbörd och 
molnmängd kunde Skalman omöjligen 
korrigera på samma sätt. 

Lära av Skalman? 
Hade meteorologerna lyssnat på mina pre-
sentationer med öppet sinne hade de kun-
nat själva förbättra sig. Det visade sig t.ex. 
att de för 00 UTC prognosen av temperatur 
var alltför influerade av vad de ansåg vara 
nattens lägsta temperatur. 

Eftersom Skalman inte laborerade med en 
"platt bias" utan antog att den berodde på 
prognosen själv, dvs olika för olika väder-
lägen, hade meteorologerna kunnat överge 

sina förenklade idéer om att "Hirlam är 
alltid två grader för varm". 

Till slut hade de, vägledda av Skalman, 
kunnat tillägna sig en statistisk syn på 
prognosarbetet. Jag minns en gång sent på 
hösten då stratusmolnen väntades lätta och 
temperaturen sjunka från +2° till -4°, -5° 
eller -6° på natten. Vad föreslog nu Skal-
man? Jo, två minusgrader! Värdelöst, 
tyckte meteorologerna och satte -5°. 

Men temperaturen stannade vid noll, ty 
molnen lättade aldrig. Skalman visste inget 
om moln men hade uppenbarligen lärt sig 
att se upp med hastiga temperaturfall. 

Nog är AP "mutbar" 
En dag på lunchen diskuterades "omut-
bara" meteorologer, och som exempel an-
drogs Nisse Gustafsson och jag. Men jag 
menade att mitt goda rykte var oförtjänt. 
Om jag givit ett annat intryck så hade det 
varit för att jag tyckt att mina kollegor 
"sålt sig" alltför billigt. Bordet skrattade åt 
mitt, som de tyckte, lustiga svar. Men jag 
menade allvar. 

Mina internationella erfarenheter hade vid 
det laget lärt mig att organisationer som 
EUMETSAT, ECMWF, WMO osv också 
fungerade som avstjälpningsplatser eller 
deportationsorter för tjänstemän hemlandet 
ville bli av med. Det berodde oftast på att 
de var obekväma, men ibland också in-
kompetenta. När jag sökt en tjänst på 
ECMWF 1986 hade den gått till chefen för 
en nationell vädertjänst som var så inkom-
petent att han trodde att lufttrycket också 
kunde öka med höjden!  

Så jag startade en operation som skulle 
kunna leda till att jag kom bort från SMHI. 
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Operation "bort från SMHI" 
Till oroliga eller fientliga kollegor började 
jag muttra att de kunde göra med mig som 
britterna gjort med Napoleon, deportera 
mig till någon dimmig ö, fast hellre 
England än St Helena! 

Operationen fick en bra start med en im-
ponerande artikel i ECMWFs "Newsletter" 
om Skalmansystemet. Kanske skulle nå-
gon vädertjänst reagera positivt och an-
ställa mig? Om inte så skulle artikeln åt-
minstone skrämma upp fler institut än 
SMHI. 

Hösten 1989 arbetade i min favör med bra 
resultat i Promistävlingen, intresset från 
SAS och ett par tidningsreportage om mo-
dern vädertjänst där Skalman figurerade. 
Under hela tiden hade jag fast stöd från 
Roger Taesler och Cari Andersson med 
deras Hoforsprojekt. Jag hade också fått 
kontakt med professor Lennart Ljung och 
hans institution för kontrollteori vid 
Linköpings universitet. 

De lättskrämda finnarna 
I början på 1990 blev jag nyfiken hur bra 
jag lyckats med att skrämma upp meteo-
rologerna utanför Sverige. Så jag ringde 
runt till Danmark, Norge och Finland. Hela 
uppslaget hade ju kommit från DMI så där 
var det lugnt.  

På norska DNMI (som det hette då) var 
Sigbjörn Grönaas positivt intresserad. Han 
tog snart därefter initiativ till ett nordiskt 
möte om kalmanfilter.  

Men reaktionerna i Helsingfors var ganska 
annorlunda. Cheferna där visste inte vad 
de skulle svara och när jag faxade över en 
kalmanfilterad prognos för deras stad ver-
kar panik ha utbrutit.  Ty två veckor senare 
kom det ett tjockt konvolut från FMI. Ge-
neraldirektören hade satt stackars Pertti 
Nurmi, deras verifikationsexpert, att samla 
material för att visa att deras handgjorda 
prognoser varit bättre än mina kalmanfilte-
rade. 

Mötet i Oslo 
Det var den 2-3 maj 1990 som intresserade 
nordiska meteorologer sammanstrålade i 
Oslo för att under Sigbjörn Grönaas värd-
skap diskutera statistisk efterbehandling i 
allmänhet och kalmanfiltrering i synnerhet. 
Det var ett mycket givande möte och jag 
tror att det var efter detta som Juha Kilpi-
nen på FMI kom igång med sitt mycket 
genomtänkta kalmanfiltersystem. 

När jag höll på att sortera mina "slides" 
(det här var före Powerpoint) kom Anton 
Eliassen, chefen för den meteorologiska 
avdelningen på DNMI, fram till mig. Han 
blev eld och lågor över det jag visade ho-
nom nämligen våra planer på en helt au-
tomatiskt resvädersystem. 

Detta var framtiden, det var Anton och jag 
ense om. Jag minns fortfarande hans ord:   
-Prognosmeteorologerna är lata och 
okunniga! 

Kanske var han lite orättvis: en tredjedel är 
okunniga, men det är inte deras fel utan 
beror på dåliga chefer och dålig utbildning.  

Det där tredjedelen som är "lata" är nog 
allvarligare eftersom dessa inte vill ta ut-
maningarna som erbjuds. De vill triviali-
sera meteorologin så att den passar deras 
bekvämlighet. 

Sedan förbisåg Eliassen att en tredjedel av 
prognosmeteorologerna varken är lata eller 
okunniga, men i minoritet har de svårt att 
få de övriga 2/3 med sig. 

Anton Eliassen verkar dock sedan 1990 ha 
haft en god inverkan på sina underlydande 
och hans yr.no är ju mycket ett modernt 
förverkligande av den resvädertjänst som 
Rolf Eklind och jag planerade 1988. 

Den svåra hösten 1990 
Men det förekom också ren mobbning. En 
dag stoppade Gösta Salomonsson mig i 
korridoren. Han var vice-chef på Väder-
tjänsten, alltså en man att räkna med: 
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-Jag varnar dig! 

Jag förstod inte vad han menade. Tjänste-
fel kan leda till "varningar" men jag hade 
för mig att det sköttes ganska formellt, 
med papper, sammanträden och sånt. Inte 
bara "en passant" i korridoren. 

-Nej, jag bara säger att jag varnar dig! 

Jag anade att det hade något att göra med 
de diskussioner som förekommit på ett 
möte strax innan där jag givit luft åt en del 
kontroversiella åsikter. Bla. hade jag be-
rättat att jag funnit att prognoserna till 
Sydkraft inte förbättrats sedan 1969. 

Samma iakttagelse, att de korta progno-
serna inte blivit bättre,  hade gjorts på 
andra håll i världen. Det var en paradox 
som ingen förstod. På ECMWF hade de 
medellånga prognoserna inte förbättrats 
sedan en analysförbättrning 1984.  

Först 1995 löstes mysteriet. Prognoserna 
hade blivit bättre, men också "vassare" dvs 
innehöll mer riskabla värden som, om de 
var fel, straffades extra (double penalty). 

Mina förhoppningar hösten 1990 att lösa 
paradoxen grusades den 15 november. När 
jag på morgonen kom in i mitt kontorsrum 
var alla mina pärmar med prognoserna till 
Sydkraft försvunna. Ingen har sedan sett 
till dem . . .  

Ska Skalman tas ifrån mig? 
Stölden kom två dagar efter en annan de-
primerande händelse. 

Erik Liljas var chef för något som kallades 
Mpx, en sektion som samlade alla som 
höll på med utvecklingsarbete. Den 13 no-
vember presenterade han planerna för 
1991. Mycket skulle göras - men inget sa-
des om mitt arbete!!! 

Jag blev helt förtvivlad. Skulle man ta 
ifrån mig kalmanfilterarbetet? Hade jag 
spelat ett för högst spel? Eller var det så att 
jobbet skulle tas över av den högt kompe-
tente, professionelle statistikern Hans 
Alexandersson?  

Hasse var och förblev till sin tragiska död 
2008 en god vän. Men medan jag var 
"bayesian" var han "frekventist", dvs han 
ville för prognoskorrektionerna inte bara 
använda senaste verifikationen (som 
Skalman) utan några veckor tillbaka. 

På väg hem slog mig en tanke: Erik är 
ingen elak människa. Han skulle inte utan 
vidare ta ifrån mig mitt käraste arbete. 
Dessutom hade jag den 24 september ånyo 
sökt en tjänst på ECMWF. Det brukar ta 
två månader innan beslut togs. Kanske 
visste Erik något som jag inte visste? 

 
Nästa gång: Epilog  
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Second Announcement 
Call for Papers 

30th Nordic Meteorological meeting 

22-24 August 2016 

Welcome to the 30th Nordic Meteorological Meeting 

22-24 August 2016 

Stockholm University Campus, Stockholm,Sweden 
 

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

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, Finnish Meteorological Institute, Anders Sivle, Met Norway 
and Kim Holmén, Norwegian Polar Institute. 

*New Abstracts of contributed papers and posters should be submitted at 
the latest 15 May 2016. 

 
Further information: Web: nmm2016.wordpress.com,  E-mail: nordicmm30@gmail.com 
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