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Framtidens arbetsmetodik för 
prognosmeteorologen - frågeställningar 

• Hur ska vi utnyttja modellerna optimalt? 

• Förstår vi vad de moderna numeriska modellerna (inkl. 

ensembler) visar? 

• Kan vi utveckla vår arbetsmetodik? 

• Duger våra befintliga, i vissa avseende ålderdomliga 

arbetsmetodik, i en föränderlig och ny ”värld”? 

• Hur öka kvaliteten? 
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Framtidens arbetsmetodik för 

prognosmeteorologen – förutsättningar i dag 

 
• WRF-modellen (9 km) med 12 ensemblemedlemmar 

• Två gånger per dygn 

• Val av medlemmar bör göras med omsorg 

(årstidsberoende?) 

• Nya verktyg utvecklade som stödjer ny arbetsmetodik 

• Nya prognosprodukter baserad på set av ensembler 
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Framtidens arbetsmetodik för 

prognosmeteorologen 

Denna arbetsmetodik är framtagen för 

prognosmeteorologen och vädertjänsten, inte för 

kunderna och beslutsfattarna 

Börja med ensembleprodukterna övergå sedan  

till de deterministiska prognosfälten 
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Sammanfattning och framtid 

• Börja med ensembleprodukterna övergå sedan till de 

deterministiska prognosfälten 

• Bestäm, var och när, ”osäkerheten” uppträder… 

• Är osäkerheten stor i ett prognosområde måste detta granskas mer 

än övriga områden 

• Använd sannolikhetskartor som beskriver de meteorologiska 

parametrarna och dess sannolikhet 

• Med hjälp av anpassade prognosverktyg kan beslutsstöd utvecklas 

för prognosmeteorologen och dess kunder 
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Sammanfattning och framtid 

• Fortsätt utveckla en arbetsmetodik som passar både kunder, och 

deras behov, samt prognosmeteorologen 

• Utbilda prognosmeteorologer och kunder i sättet att beskriva och 

använda sannolikheter 

• Hur väljer vi ensemblemedlemmar? 

• Erfarenhet säger att en sannolikhet <50% innebär notera” 

fenomenet, =50% innebär beakta fenomenet, 50-70% ”agera”, 

>70% ”agera” kraftfullt… 

• Förhållningssätt - det är viktigare att börja pröva i en verklig miljö, 

men med vetskap om att det är ett försökssystem, än att avvakta ett 

”perfekt” system för ny arbetsmetodik 

 


