
Rymden för  
SMHI och din vardag 
 Jordobservationer för väder, vatten och klimat 
 



SMHI är den svenska myndigheten för meteorologiska, hydrologiska, 
oceanografiska och klimatologiska frågor. På SMHI 
 

 förvaltar och utvecklar vi information om väder, vatten och klimat. 
 forskar vi inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat, luftmiljö och 

atmosfärisk fjärranalys. 
 skapar vi beslutsunderlag, information och kunskap till allmänhet, företag, 

myndigheter och forskare.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 



Havstemperatur 
Havsis 

Vind 
Vågor Algblomning 

Satelliter mäter… 

Temperatur 
Fuktighet 
Moln 
Nederbörd 

Ett urval av de parametrar satelliter mäter och SMHI använder sig av. 



SMHI och övriga nationella europeiska vädertjänster 
samarbetar i nätverk för satellitanvändning. 

Ansvarar för europeiska 
väder- och havssatelliter 

och deras produkter 

Samarbeten  
kring regionala 
väderprognoser 

Det europeiska centret som ansvarar  
för längre väderprognoser.  
Världsledande i kvantitativ  
användning av satellitdata 

Stora data kräver samarbete 

Europeiskt rymdorgan 

EU-program för 
jordobservationer 



Satelliter viktiga  
för väderprognosen 
Med data från satelliter får vi överblick 
över vädret på jorden. 
  
Vi får också många detaljer om 
väderläget just där du bor.  
 
Satellitdata är viktiga i datainsamlingen 
när vi gör en väderprognos. 



Längre väderprognoser 
Prognoskvaliteten har blivit allt bättre under de senaste 30 åren 
Nu kan vi göra en prognos för fem dagar framåt med samma kvalitet som vi för 
trettio år sedan kunde göra en prognos för tre dagar framåt. 
 
Detta tack vare: 
 Fler satelliter, bättre sensorer 
 Högre upplösning, det vill säga mer  

detaljer 
 Metodutveckling prognosmodell och  

användning av observationer 
 Bättre förståelse av jordsystemet och  

av felkällor 
 Mer datorkraft 
 Mer data kan tas tillvara  
 

Lisa Frost, SMHI, sänder väderprognosen i 
Sveriges Radio P4. 



Satellitbild 2011-07-22, 15:11 UTC 

Prognos för 2011-07-22 13:00 UTC 

Regionala väderprognoser 
Satellitdata behövs för att kunna beskriva utgångsläget 
för prognosen i detalj. Här en jämförelse mellan en 
satellitbild och en modellberäknad prognosbild. 



  Övervakning av vädret just nu och  
korta prognoser 
SMHI utvecklar algoritmer och programvara för automatisk realtidsanalys av 
satellitdata.  
Programvaran används på SMHI och andra europeiska vädertjänster, och som 
första bearbetningssteg för land-, havs- och klimatprodukter från satellit.  
Satellitbilder ger många olika typer av information, några exempel:  

Regn Molntyp Midsommarvädret 2012 



Klimatet sett från ovan 
Data från satelliter har gett oss en bra överblick över vädret på jorden i snart 40 år. Nya 
satelliter konstrueras så att även produkter som är jämförbara med historiska satelliter 
kan tas fram. Det ökar förståelsen av klimatsystemet och övervakar klimatutvecklingen. 

NOAA-19 in 2009 

+ 

Courtesy of Andrew Heidinger, NOAA 

METOP-A sedan 2007 
METOP-B sedan 2012 



Klimatet sett från ovan 
SMHI bidrar till att bygga upp och förbättra klimatövervakningen från satellit i flera 
projekt finansierade bland annat av EUMETSAT, ESA, Rymdstyrelsen och EU.  
Satellitdata används också för regionala och globala återanalyser. I en återanalys 
blandas insamlade satellitdata från långa dataserier med andra väderobservationer 
och vi gör en ny analys med modernare verktyg. Då skapas en mer detaljerad 
beskrivning av hur vädret var och hur klimatet utvecklats. 

Global medelmolnighet från CMSAF CLARA-A1-datasetet 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.27860!image/CLARAGlobCloudCov82-09.jpg_gen/derivatives/fullSizeImage/CLARAGlobCloudCov82-09.jpg


 
 
Nya satelliter och tjänster 

EUMETSAT  
Europeiska vädertjänsternas 
satellitsamarbete.  
Skjuter upp nya satelliter med en ny 
generation av instrument som ger 
oss mer detaljerad information om 
vädret och havets tillstånd.  
Med nya data kan vi göra ännu 
bättre väder- och havsprognoser.  

COPERNICUS 
EUs och europeiska rymdstyrelsen 
ESAs system för jordobservationer och 
relaterade samhällstjänster. 
SMHI är Sveriges representant i 
Copernicus användarforum, som ska 
säkerställa att rätt prioriteringar görs ur 
användarsynpunkt. Vi strävar efter en 
aktiv roll som leverantör av tjänster 
inom våra expertområden. 

METEOSAT Third Generation 
METOP Second Generation 

Jason-3 (på bilden) 
Sentinel-satelliterna 



Nyfiken på mer?  

Nu vet du att vi på SMHI använder satelliter på många sätt.  
Är du mer nyfiken på hur vi använder satellitdata för både 
väderprognoser och forskning?  
Besök vår webbplats och lär dig mer! www.smhi.se   

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/satellit-1.5935  
QR-koden tar dig direkt till 

satellitsidan på vår webbplats 

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/satellit-1.5935
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