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Moln på himlen – ett irritationsmoment eller
en viktig klimatregulator?

Karl-Göran Karlsson
SMHI, Norrköping

Presentation vid Fjärranalysdagarna 21-22 oktober 2015  
“I love the clouds… the clouds that pass…
up there… up there… the wonderful clouds!”

[The Stranger, Charles Baudelaire]

“Steel clouds may very well obscure 
the heavens, they’re still just a tiny 
crust hiding forevers”

[Krister Linder, 2015]
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Moln – kan man verkligen bli irriterad på dessa skönheter?
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Irriterad på moln? – Jo, kanske i vissa sammanhang

Allmänt inom fjärranalystillämpningar:

 Förekomsten av moln i satellitbilder hindrar mätningar och tolkningar av
jordytans beskaffenhet (t ex land- och havstemperaturer, vegetations- och
skogskartering, skördeövervakning, översvämningskartläggning, snö- och
iskartering, brandövervakning, m m)

 Svårt att skilja tunna moln från aerosoler (inklusive brandrök)

Övriga sammanhang:

 Förekomsten av moln reducerar väsentligt mängden solenergi som skulle
kunna utvinnas från solpaneler och större solkraftsanläggningar

 För mycket moln (speciellt låga marknära moln) störande för flygtrafiken

 För lite solljus negativt för skördeutfall och turism
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Exempel: Illustration av molnens betydelse för solenergi i Sverige

Solstrålning mitt på dagen vid klart väder (streckat) jämfört med normal-
förhållanden för tre orter i Sverige. 

Figur från Tomas Landelius, 
SMHI
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Exempel: Illustration av molnens betydelse för solenergi i Sverige

Procentuell andel av solstrålningen vid klart väder under normalförhållanden för
tre orter i Sverige. 

Figur från Tomas Landelius, 
SMHI

Slutsats: Moln reducerar instrålningen med minst 30 % (sommar) 
och som mest 50 % (vinter)
Observera att medelmolnigheten oftast är betydligt högre än 50 %, 
d v s ofta är moln tämligen transparenta. 
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Moln viktiga för klimatet – kyler mer än de värmer! 

Moln har också växthuseffekt:
 I det termiska våglängdsområdet (~5-20 mikrometer) absorberas strålning från

jord- och havsytan som sedan strålar vidare med en lägre effektiv
strålningstemperatur (moln är i regel kallare än jordytan)

 Jordens totala värmeutstrålning minskar och molnen/atmosfären värms
upp!

Men det kompenseras mer än väl av molnens
reflektion av solljus:

 Moln har högre albedo än jordytan (med undantag för snötäckta områden) och
därmed reflekteras mer strålning tillbaka i världsrymden än om det vore
molnfritt

 Mängden tillgänglig solenergi minskar vilket betyder en avkylning!
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Slutsats: Moln är en viktig klimatregulator! 

Nettoeffekt: 

Ifall inga moln fanns skulle jorden/atmosfären få
ett tillskott på cirka 12 W/m2

(d v s cirka 3 ggr mer än en dubblerad CO2-halt!)

Av detta följer: 

Oerhört viktigt att studera hur molnigheten
ändras i ett ändrat klimat (“Cloud Feedback”), 
speciellt relationen mellan låga och höga moln!
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Hur identifierar vi moln i satellitbilder?

”Det är väl lätt som en plätt! Bara att sätta ett tröskelvärde på intensiteten i en bild. 
Allt ljust är moln och allt mörkt är land/hav.”

”Try this one!”

Färgkomposit (kanalerna 1,2 och 4) från AVHRR-instrumentet på 
satelliten NOAA-17 4 juni 2009 över Grönland.

Multispektral analys krävs där flera 
egenskaper hos moln 
(reflektivitet, textur, molntopps-
temperatur, emissivitets- och 
transmissivitetsskillnader) 
kontrolleras!

Dessutom – kriterierna för detektion 
måste ändras med belysnings- och 
atmosfärsförhållanden!



Exempel på sannolikhetsbaserad molnmask

Del av en ursprunglig global
AVHRR-scen från NOAA-17 
över Grönland från 4 June 2009. 

Till vänster: Färgkomposit 
(RGB) med två visuella och en 
termisk AVHRR kanal. 

Till höger: Motsvarande moln-
analys uttryckt i sannolikheter 
för molniga pixlar som gråskale-
bild (d v s skalan från svart till vitt 
motsvarar sannolikhetsintervallet
0-100 %).

Från molnmasker till molnsannolikheter
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SMHI deltar i två projekt med uppgift att ta fram så långa tidsserier som 
möjligt av satellitbaserad molninformation:

CM SAF: EUMETSAT Climate Monitoring Satellite Application Facility

ESA-CLOUD-CCI: Climate Change Initiative project for cloud studies

Arbete med satellitbaserade molnklimatologier
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EUMETSAT CMSAF project
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Consortium: 6 partners

More info at: www.cmsaf.eu

• Deutscher Wetterdienst (DWD), Germany (Leading entity)
• Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Sweden
• Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), The Netherlands
• Meteorological Office, United Kingdom
• Finish Meteorological Institute, Finland
• Federal Office of Meteorology and Climatology (MeteoSwiss), Switzerland
• Royal Meteoroligical Institute, Belgium



ESA-CLOUD-CCI project 
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Consortium: 12 partners

More info at: www.esa-cloud-cci.org

• Deutscher Wetterdienst (DWD), Germany (Leading entity)
• Rutherford Appleton Laboratory (RAL), United Kingdom
• University of Oxford (UO), United Kingdom
• Free University of Berlin – Institute for Space Sciences (FUB), Germany
• University of Valencia (UV), Spain
• Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Sweden
• Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), The Netherlands
• Laboratoire Météorologie Dynamique (LMD), France
• German Aerospace Centre (DLR), Germany
• University of Bremen (UB), Germany
• Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), Swiss
• Federal Office of Meteorology and Climatology (MeteoSwiss), Swiss
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Mer än 30 års AVHRR-observationer

CLARA – CMSAFs dataset med moln, albedo och strålning: 
Ny version (CLARA-A2) för perioden 1982-2014 på gång

NOAA-19 since February 2009

Metop-A since July 2007

Courtesy of Andrew Heidinger, NOAA

Metop-B since October 2012



Grundläggande AVHRR-bilder för CLARA-A2

Exempel på den allra första använda globala bilden (ascending node) 
från NOAA-7 1 januari 1982.
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Molnprodukter för CLARA-A2

Exempel på motsvarande molnprodukter: Molntoppshöjd (CTP), 
Molnfas (CPH), Molntyp (CTY) och Molnvatten (CWP)
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Slutliga klimatologier för CLARA-A2
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Uppdaterade versioner av CLARA-A1s molnklimatologier (exempel nedan)

Förutom total molnighet även molntoppshöjd, molnvattenfas, totalt molnvatteninnehåll 
i is- och vattenmoln, solstrålning vid marken samt jordytans albedo. 
Nyhet: Alla tidsskalor (individuella ’orbits’, dagliga analyser, månadsklimatologier) + 
access till kalibreringskorrigerade och rensade radianser.
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CLARA-A2 resultat för Arktis

Exempel för januari 2008: Konsistenta resultat från alla satelliter!

NOAA-15                                 NOAA-16                               NOAA-17

NOAA-18 METOP-A



Slutsatser och planer
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• En ny version av CMSAFs AVHRR-baserade klimatologier –
CLARA-A2 – släpps i början av 2016 
(tillgänglig i Copernicus Climate Services databas)

• Lite senare samma år släpps även en liknande molnklimatologi 
men baserad på fler satelliter och instrument (AVHRR, MODIS, 
AATSR) av projektet ESA-CLOUD-CCI

• Parallellt med dessa båda projekt sker utveckling av en s k 
simulator-metodik som skall lösa problemet med hur motsvarande 
resultat skall kunna extraheras från klimatmodeller 
(delvis finansierat av Rymdstyrelsen)

• När simulatorutvecklingen är klar finns allt förberett för att utnyttja 
de nya dataseten för utvärdering av klimatmodellers förmåga att 
beskriva molnigheten och molnens feedback-processer (IPCC/AR6)

• Planering för CLARA-A3 och CLARA-A4 har påbörjats
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SLUT


