
v e t e n s k a p

Heiner Körnich är chef för forsknings- 
och utvecklingsavdelningen, analys 
och prognos, på SMHI.
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Sakta men säkert
blir väderprog-
noserna bättre

T E X T  M A R I TA  T E R Ä S   F O T O  P E T E R  H O L G E R S S O N

I takt med att datakraften blir billigare och modellerna 
slipas blir väderprognoserna allt bättre. Många små förbätt-
ringar, snarare än stora genombrott är prognosforskarnas 
vardag. Internationella samarbeten skapar nya möjligheter. 
Men det finns gränser för hur långt fram i tiden vi kan 
förutsäga vädret.
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för 2011 var det en bit kvar med en träffsä-
kerhet på 83 respektive 75 procent. Detta 
oroar emellertid inte Heiner som är överty-
gad om att SMHI är på väg åt rätt håll. När 
jag frågar om norska meteorologer är skick-
ligare skrattar han.

– Nej, det handlar mer om sättet att 
kommunicera.

Han berättar att Norges motsvarighet till 
SMHI sedan länge har ett samarbete med 
Norges största mediabolag NRK. För den 
som längtar efter att väderprognoserna ska 
bli bättre kan det trots det vara bra att veta 
att ett svensk-norskt samarbete är på gång.

– År 2014 kommer en ny modell med be-
tydligt högre upplösning på 2,5 kilometer 
jämfört med 5 eller 11 idag. Då går vi ihop 
med norska vädertjänsten för att göra ge-
mensamma prognoser.

Samarbetet är nödvändigt för att klara 
den höga upplösningen, som är så dyr att 
SMHI inte kommer att kunna köra någon 
egen back-up. Datakostnaderna är hela 
tiden det som begränsar och i slutändan 
handlar det om att göra bästa möjliga av-
vägning mellan upplösning och fler prog-
noser.  Frågan är också hur vi mäter prog-
noskvalitet. 

– Extremväder är det som kostar pengar 
för samhället. Men är det bara en eller ett 
par sådana situationer under ett år spelar 
dessa inte så stor roll för avvikelserna totalt 
under året, förklarar Heiner Körnich. 

LANDSKAPET PÅVERKAR

När meteorologer pratar om upplösning, 
menar de hur stora de rutor är som model-
len delar in verkligheten i. Varje ruta har en 
viss volym och inom den sker en mängd fy-
sikaliska processer, som modellerna förenk-
lat beskriver i termer av parametrar såsom 
vind, temperatur, fuktighet, moln med mera. 

– Låga moln är ett stort problem i våra 
prognosmodeller, säger Stefan Gollvik.

Låga moln är väldigt viktiga för vilken 
temperatur vi har nära marken och om vi 
ska förstå detta måste vi veta mer om växel-

et visar sig att det är lätt att 
hitta till SMHI i Norrköping.  
Tidningen Naturvetare är här 

för att ta reda på hur forskningen kan göra 
dagens väderprognoser ännu bättre. Vad 
är det egentligen som gör att det är så svårt 
att förutsäga exakt vilket väder det blir 
imorgon? Eller för den delen nästa vecka? 
Och när kommer vi redan i början på 
sommaren veta vilket väder som väntar oss 
under semestern? 

Heiner Körnich är chef över forsknings- 
och utvecklingsavdelningen analys och prog-
nos. Målet med verksamheten är att göra 
dagens väderprognoser ännu bättre och alla 
på avdelningen arbetar med olika delar som 
är viktiga för att uppnå just detta. Jag får 
snabbt klart för mig att detta med att förut-
säga väder är allt annat än enkelt och att det 
är ett tålamodskrävande arbete att metodiskt 
arbeta sig fram mot allt bättre beskrivningar 
av verkligheten. Den prognosmodell som 
används idag kallas HIRLAM och utvecklas 
gemensamt av bland annat Sverige, Norge, 
Holland i ett konsortium. 

– Det finns alltid en osäkerhet i progno-
serna, därför görs inte bara en utan flera, 
säger Heiner.

Han berättar att säkerheten ökar med 
flera prognoser, men att detta tyvärr är en 
möjlighet som används för lite. Anledning-
en är dels att de är svårare att använda, ef-
tersom svaret uttrycks i sannolikheter, dels 
att det tar längre tid att göra. 

NORSKT SAMARBETE

Korrekta prognoser är så viktigt att reger-
ingen har engagerat sig i frågan. Målet är 
en träffsäkerhet på 85 procent för endygns-

prognoserna och 80 pro-
cent när det gäller kuling-
varningar. Enligt den se-
naste sammanställningen 

D

verkan mellan mark och atmosfär. Samti-
digt är fysiken bakom moln och nederbörd 
väldigt komplex.

– Det är mycket som måste vara rätt 
i modellen för att vi ska kunna säga hur 
mycket nederbörd det blir.

NULÄGET ALLT ANNAT ÄN SJÄLVKLART 

– En korrekt beskrivning av starttillståndet är 
ytterst viktig för att prognosen ska bli av hög 
kvalitet, säger kollegan Magnus Lindskog.

Att veta vilket väder det är just nu kan 
tyckas okomplicerat, men när det rör sig 
om väldigt många observationer gäller det 
att väga in olika sorters data såsom temper-
ratur, vindar och fuktighet från varje punkt 
så korrekt som möjligt. För vissa områden 
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saknas dessutom data och då måste initial-
tillståndet beräknas.

– Man kan säga att det är ett klassiskt 
optimeringsproblem.

Prognoskvalitén förbättrades väsent-
ligt i och med att man började använda 
satellitbaserade mätningar av värmestrål-
ning från atmosfären, vilka kan relateras 
till atmosfärens temperatur och fuktighet. 
Först ut med detta var European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) i slutet av 1990-talet. I framtida 
mer högupplösta modellsystem kommer 
radarbaserade observationer att användas 
för att beskriva initialtillståndet. 

MATEMATISK GRÄNS

Felkällor är något som Åke Johansson är 
expert på. På dataskärmen visar han mig 
några experiment som tydliggör proble-
matiken. Eftersom väder är kaotiskt kom-
mer det rent matematiskt aldrig att bli 
möjligt att förutsäga vädret mer än ett par 
veckor fram i tiden. I princip finns tre 

felkällor: initialtillståndet, modellen och 
att det finns en gräns för hur många deci-
maler som vi kan hantera. Oavsett vilket 
av dessa fel vi har att göra med kommer 
prognosen inom två veckor vara helt vär-
delös det vill säga helt ha förlorat sin för-
utsägbarhet.

För att öka realismen i modellerna gör 
meteorologerna de rutor som modellen är 
indelad i mindre. Därmed kan de beskri-
va finskaligare fenomen. Men samtidigt är 
förutsägbarheten direkt avhängigt storle-
ken på de fenomen som ska förutses. 

Med ökad upplösning ökar alltså de-
taljrikedomen, men detaljerna kommer 
väldigt snabbt att uppträda på fel plats vid 
fel tidpunkt. Insikten om detta har lett 
fram till att man idag försöker göra flera 
prognoser med olika men lika sannolika 
initialvärden för att på så sätt få ett grepp 
om hur sannolik en viss prognos är. 

Utmaningen är bara att det visat sig allt 
annat än lätt att simulera alla möjliga vä-
derutvecklingar. #
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H U R G Ö R s 
e n p R O G n Os?

Steg 1: Observationsdata 
samlas in från väldigt många olika käl-
lor. allt ifrån flygplan i reguljärtrafik, vä-
derballonger, väderradar och satelliter 
till väderstationer som idag oftast är au-
tomatiska används.

Steg 2: Insamlad data bear-
betas av superdatorer i olika modeller. 
Regionala modeller och prognoser upp 
till två dygn görs av sMHI. european 
Centre for Medium-Range Weather Fo-
recasts (eCMWF) ansvarar för globala 
modeller och för prognoser på upp till 
två veckor.

Steg 3:  Prognoserna förädlas 
och görs begripliga av meteorologer. 
Förädlingen handlar dels om en kvali-
tetssäkring och att justera för kända av-
vikelse i en region, dels om att anpassa 
prognosen för ett visst ändamål såsom 
exempelvis vinterväghållning.

Mellan 1981 till 2011 har längden på det 
som kan kallas en bra prognos ökat från 
4 till 6.5 dagar. För att räknas som bra får 
inte prognoskvaliteten falla under 80 pro-
cent. Här avser prognosen, som utfördes 
av det europeiska vädercentret ECMWF, 
höjden av den 500hPa-trycknivån.

Magnus Lindskog väger in olika 

sorters data för att få fram ett så bra 

starttillstånd som möjligt.
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