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Syfte med ”nya” metodiken?  
 Vill hitta en metodik som ökar möjligheten till nowcasting och aktivt arbete i 

situationer där modellunderlaget ger dåligt stöd 

 Öka förståelsen och stärka vår expertroll 

 Ökad förståelse för hur konvektionen kan organisera sig och   

 vilka typer av konsekvenser som är mest sannolika. Ex. stor skillnad på 

 squall line med tydlig rörelse, stor vertikal vindskjuvning och torra skikt 

 eller stationärt läge, fuktig profil rakt igenom troposfären, ”thin CAPE” och 

 vindskjuvning  endast i nedre delen av troposfären.  

 

 



Vad innebär ingrediensbaserad 

prognosmetodik? 
 Krävs ett antal ingredienser för att en händelse ska inträffa. Bygger mer på 

förståelse.  

 Hjälper oss att bättre förstå modellens styrkor och svagheter, vad betyder 

signalerna från MEPS? Varför får vi olika signalerna i olika lägen? Varför blev det 

inte som vi tänkt oss? 

 Arbetar redan mycket med förståelse och ingredienser i andra sammanhang, ex. 

snöfallsvarningar, brandrisker o s v 

 



Projektets upplägg  

 Breda litteraturstudier och efterforskningar om vad som gjorts på andra håll 

 Filtrering av det som verkar mest intressant och mest praktiskt tillämpbart 

 Fallstudier 

 Experimentella produkter att titta på i realtid 

 Slutresultat: Utbildningsmaterial och realtidsprodukter samlade i en portal, med 

en tydlig indelning mellan praktisk och mer djuplodande information, t ex bilder 

och förklaringar från tidigare fall med konvektion som uppträtt på ett visst sätt 

och skapat en viss typ av konsekvenser 

 



Ingredienser för kraftig konvektion 
 Potentiell instabilitet 

 Fukt i lägre nivåer 

 Lyft 

 För organiserad konvektion: vertikal vindskjuvning 

 Generellt: Stora omgivningen bra beskriven i modellen, men problem med 

initiering och gränsskikt.  

 

 



Exempel tillämpning 28 juli: 
Modell:  

+varm luftmassa, höjdtråg som passerade västerut förmiddag/middag, höga 

CAPE-värden (ca 1000 J/Kg), kraftig vertikal vindskjuvning (ca 20 m/s 0-6 km) 

-stabilt gränsskikt efter nattlig aktivitet och dålig tajming i dynamiskt lyft och 

dygnsvariationer i temperatur  

Initiering av konvektionen dåligt i fas med lyft, ingen kraftig markbunden 

konvektion 

Verklighet: 

Mindre nattlig aktivitet, tidigare initiering av konvektionen  Markbunden 

konvektion inne i området med stor instabilitet och kraftig vindskjuvning, kraftiga 

åskceller 

 











Hur rör sig konvektiva system? 



Hur rör sig konvektiva system 

-Hur ett konvektivt system rör sig beror dels på adkvetionsvinden och dels på var 

nya cellelement bildas.  

 

 Merritt and Fritsch (1984) 

 ”no true "steering level" exists for MCC/MCS motion, most systems move 

approximately parallel to the contours of the 1000-500 mb thickness.”  

 

Corfidi et al. (2001): Propageringskomponenten kan fås av vindvektorn på ca 850 hPa,  

  samma magnitud, men motsatt riktning 





 



Portal kraftig konvektion 



 

 

Portal kraftig konvektion 

 
 





 



 


