
l} Bakgrund 
och funktionsprincip 

Konceptet "VÄDER 80" föddes redan i början 
av 70-talet, faktiskt redan innan "Väder 70" var 
satt i full drift. Efter hemställan från MB öN var 
siktet då i första hand inställt på att komplette
ra de två nyupprättade regionala centralerna -
RVädC - i mellersta respektive södra regionen 
med en motsvarande funktion i Norrland. Stu
dier visade att ett system med fjärrterminaler, 
placerade hos lokala väderenheter i regionen 
och betjänade från en regional enhet, skulle 
vara en lämplig lösning för att tillgodose gäl
lande förutsättningar. CFV beslutade 1977 att 
utvecklingen skulle ges en mera allmän inrikt
ning syftande till att med ett sådant system 
täcka hela landets behov, ett system ''VÄDER 
80". 

En primär handlingsregel för för
svarets vädertjänst är att utnyttja· 
ren av tjänsterna alltid skall stå i 
centrum. Han skall delges rätt in
formation vid rätt tidpunkt, rätt ut
formad mht de behov han har för 
att lösa sin uppgift. Grundläggan
de förutsättningar för vädertjäns
ten är därför, att den har kvalitet i 
produktionen och kompetens att 
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anpassa produkterna till utnyttja
rens speciella behov. Avgörande 
för att detta skall kunna leda till ett 
meningsfullt utbyte är dock förmlJ.
gan att effektivt förmedla och pre
sentera information. Det viktigaste 
delsystemen inom 'Väder 70' för 
just dessa funktioner har nu nått 
gränsen för sin livslängd. 

"VÄDER 80" skall: 

• Ersätta 	 de utgående delsyste
men för bildöverföring. 

• Ersätta 	 FSKR-funktionen vid 
övergång till MILTEX. 

• Integrera den norra regionen i 
system som är enhetligt för hela 
landet. 

• Säkerställa 	 vädertjänstsyste
mets krigsfunktion. 

"Väder 80" är således en mo
dernisering och utbyggnad av "Vä
der 70". 

•• Funktionsprincipen för 'VÄ
DER 80' bygger på tanken att ut
nyttjaren kan betjänas bäst om 
resp väderenhet själv kan välja 
och hämta in den information den 
behöver för just den uppgift som 
för tillfället skall lösas (Flg 1). Vä
derenheter - som finns på alla FV
baser, på ett antal arme- och ma
rinförband och inom en rad stabs
organ i krigsorganisationen - skall 
således från någon av tre regiona
la centraler enl eget val kunna 
hämta den grafiska information 
och/eller det textmaterial som be
hövs (Flg 2). 

Från RVädC, som producerar 
och lagrar underlaget, skall dess
utom viss information distribueras 
utan särskild begäran, nämligen 
sådan som prioriteras m h t flygsä
kerhetskrav eller som av andra 
skäl behövs för att säkerställa upp
följningen på lokal nivå (Fig 3). 

"VÄDER 80" skall också ge stöd 
för sådana lokala bearbetnings
och presentationsfunktioner som 
behövs för väderenhetens förbere
delser för delgivningen. 

Huvuddelen av alla data som ut
nyttjas i 'Väder 80' skall tillföras 
och behandlas automatiskt. Det 
behövs emellertid dessutom funk
tioner som medger att man be
kvämt kan tillföra data också på 
annat sätt. En sådan funktion be
hövs t ex för viss grafisk informa
tion som meteorologen producerar 
för hand i RVädC eller vid E1:s 
stab. Också sådana observationer 
som lokala väderenheter inom för
svaret själva utför eller får rappor
terade per telefon skall kunna fö
ras in i systemet på ett bekvämt 
sätt. 

•• 'VÄDER 80' har i första hand 
utformats för att försörja väderen
heter med underlag. I viss ut



sträckning skall emellertid också 
utnyttjare som saknar egen väder
enhet kunna nås med särskild an
passad information, distribuerad 
från RVädC. 

Utöver " fackmässiga" krav som 
definierar funktionsprincipen finns 
naturligtvis en rad andra taktiska 
krav specificerade som grund för 
systemutvecklingen. Eftersom 
'VADER 80' skall vara i drift konti
nuerligt och skall fungera både i 
fred och krig ställs t ex höga krav 
på tillgängligheten . Möjligheten att 
etablera reservnivåer är av samma 
skäl en viktig faktor. Särskild upp
märksamhet har helt naturligt äg
nats åt SAMBANDET, som ju är 
AVGORANDE för totalfunktionen . 
Samverkan med Flygstabens och 
FMV:s sambandsexperter fr o m 
den inledande studiefasen har va
rit en förutsättning för utveckling
en . 

'VADER 80' drifsätts hösten -85 
och skall tillgodose just de behov 
som föreligger då. Det finns i sy
stemet också en potential för att 
man i framtiden skall kunna tillgo
dose nya krav, Det kan t ex gälla 
behandlingsbehov som föranleds 
av nya prognosmetoder eller att yt
terligare information behöver föras 
in i systemet, t ex radar- eller satel
litinformation. 

•• Förmedling och presentation 
genom 'VADER 80' har visat sig 
vara av intresse också för andra 
funktioner inom försvaret än vä
dertjänst. Sålunda har det beslu
tats att MET/ATS skall integreras i 
systemet. Utredning pågår om 
möjligheter att genomföra en mot
svarande integrering för MIL-AlS i 
krig och fred. På uppdrag av Ma
rinstaben utreds också hur Mari
nens system för behandling och 
förmedling av hydrografisk Infor
mation, "HYDRO 90", skall betjä
nas inom ramen för 'VADER 80'. 

Lokal väderfunktion 
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... skall ha funktioner för: 

~ 	INFORMATIONSUTBYTE 

mellan lokala och regionala väderenheter. 

~ 	REGIONAL PRODUKTION/LAGRING 

av grafiskt och alfanumeriskt underlag . 

~ 	LOKAL ATKOMST 

och presentation av regionalt underlag enl EGET VAL. 

~ 	LOKAL BEARBETNING och UPPFÖLJNING. 
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• FMV har i normal ordning svarat 
för att ett system tas fram som till
godoser vädertjänstens funktions
krav. Mycket smidiga och konst
ruktiva samverkansformer har ut
vecklats emellan FMV och Väder
tjänstledningen (VädL) , Ett stycke 
samarbete kan demonstreras här: 
Projekledaren vid FMV för 'Väder 
80', avddir Bengt Berg, bidrar själv 
(se nästa artikel) med en samman
fattning av projektet och syste
m~, • 

Bengt Söderberg, VädL 
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Försvarets Materielverk (FMV) fick 1979 i upp
drag att anskaffa 'VÄDER 80', Den första åtgär
den var att tillsammans med FS/VädL genom
föra en försöksverksamhet, Avsikten med den

MIL.PAfC 

na var att med hjälp aven provutrustning (be
stående aven fjärrterminal och en kommuni
kationsdator m m i RVädC) ta reda pli om en 
fjärrterminalIösning skulle vara lämplig för 

AEQ tONM 

ftEGlÖN S 

'VÄDER 80'. 

Resultaten från försöken visade att 
så var fallet. Efter sedvanliga upp
handlingsförberedelser beställdes 
databehandlings- och presenta
tionsutrustning för 'VADER 80' 
från dåvarande SRA (numera 
Ericsson Radio Systems AB, ERA) 
i juni 1982. 

Beställningen omfattar en 
RVädC i norra regionen, komplet
teringar i befintliga RVädCM och 
RVädCS samt ca 90 fjärrtermina
ler. Vädercentralen i norr är egent
ligen två, en krigsanläggning och 
en fredsanläggning, den senare 
stationerad vid F21. 

ERA har i sin tur beställt stor del 
av utrustningen hos andra leve
rantörer. Så är t ex samtliga ingå
ende datorer av fabrikat Hewlett 
Packard. Olivetti levererar alla 
skrivare till 'Väder 80'. De flesta 
enheterna är hyllvara. De grafiska 
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2) PROJEKTET 

bildskärmarna har emellertid nyut
vecklats av ERA. 25 färgbildskär
mar ingår. Dessa kommer att an
vändas i terminaler för enheter 
med prognosuppgifter. 

Programvaran till 'Väder 80' be
står av standardprogramvara från 
ERA och underleverantörer samt 
av applikationsprogramvara, som 
utvecklas av ERA. - Beställningen 
till ERA är utformad på sådant sätt 
att ERA svarar för den totala funk
tionen. 

•• Väder 80-systemet kommer 
att bestå av tre huvuddelar, regio
nala vädercentraler - sambands

utrustning - fjärrterminaler. (Fig 1). 
De befintliga regionala väder

centralerna kompletteras med da
torer och tillhörande utrustning 
som minnen, tangentbord, bild
skärmar, skrivare av olika slag 
samt utrustning för inmatning av 
grafisk information till systemet. 

Indata till systemet tas lin via de 
gamla Myriaddatorerna i RVädCM 
och RVädCS, där en första bear
betning sker. Informationen kom
mer antingen via Televerkets för
medlingscentral i Stockholm, 
ATESTO, eller från FDC:s storda
tor i Arboga, CECILIA. 

De olika centralerna blir i huvud-

TERMINALDATOR 

sak utrustade på samma sätt med 
Väder 80-utrustning; endast smär
re skillnader förekommer. 

Försvarets telenät kommer in
om kort att vara försett med data
förmedlingstjänst, MILPAK, som bl 
a skall ombesörja sambandet i Vä
der 80-systemet. 

Fjärrterminaler har beställts i 
fyra olika typer, A-D. Typ C är den 
som förekommer i störst antal och 
har utrustning enl Fig 2. 

Den enklaste typen (typ D) har 
alfanumerisk bildskärm i stället för 
grafisk, medan typ B har utökats 
med en A3-plotter. Typ A, med vil
ken man skall kunna mata in gra
fisk information i systemet, har 
samma utrustning som typ B ut
ökad med ett digitaliseringsbord 
och ytterligare en grafisk bild
skärm. • 

Bengt Berg, FMV 

.. 
.,..... 
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Till RVädC:s datorsystem överförs kontinuer
ligt dygnet runt meteorologiska data - obser
vationer och bearbetad information - från 
olika indatakä lIor. Omfattningen är ca 3 mi/j 
tecken/dygn. Dessa data bearbetas på olika 
sätt till slutprodukter i form av användaranpas
sade teJCtsammanställnlngar och grafiska bil
der, som uppdateras då nya data inkommer. 

3) 
Manuellt producerad grafisk infor
mation - analys och prognosana
lys m m - tillförs datasystemet via 
digitaliseringsbord. På så sätt hålls 
ständigt bilddatabasen aktuell och 
är tillgänglig för anslutna termina
ler. översiktsbilder för olika bildka
tegorier - textsammanställningar, 
grafiska bilder och symbolplottade 
bilder - anger aktuell status för 
varje enskild bild. 

• • Terminalfunktion. - 'Väder 
ao' medför ny metodik för inhämt
ning av väderinformation till de lo
kala väderenheterna och andra till 
systemet anslutna abonnenter. 

Nuvarande system med relativt 
stela sändningsprogram från 
RVädC över tre olika distributions
medierna ersätts med ett enda 
överföringssystem (MILPAK). 
överföringshastigheten blir 40-50 
ggr snabbare än i Väder lO-syste
met. Användarna väljer själva den 
information som behövs m h t på
gående/planerad veksamhet och 
aktuell vädersituation. 

• • Bildhämtning. - Med led
ning av översiktsbilderna väljer 
terminaloperatören den bild som 
önskas. En enkel bildhämtningsor
der (t ex G 205) skrivs in på bild
skärm. Efter tryckning på verk
ställs-tangent sker automatisk 
uppkoppling av överföringskanal 
till aktuellt RVädC. Ordern överförs 
till RVädC. Bilder hämtas från bild
datalagret och sänds till termina
len, där den presenteras på bild
skärm eller som papperskopia. 
Plottbilder ritas på förtryckta kart
blanketter med en pen n-plotter , 
som är ansluten till terminaldatorn. 

RVädC - funktion 

• • Prioriterad information. 
För flygsäkerheten särskilt viktig 
väderinformation utsänds från 
RVädC till terminaler automatiskt 
som prioriterade meddelanden. 
Dessa utgörs av basväder, föränd
ringar till flygplatsprognos samt 
varningar av olika slag. De identi
fieras i RVädC:s regiondator och 
markeras för prioriterade utsänd
ning till regionens terminaler. 

När ett prioriterat meddelande 
inkommit till terminal, presenteras 
det automatiskt på bildskärm och/ 
eller papper samtidigt som optiskt 
och/ eller akustiskt larm avges. 

• • Insändning av obsar. - Vä
dertelegram innehållande "obsar" 
(= observationer), flygplatsprog
noser m m sänds i Väder lO-sy
stemet till RVädC via försvarets 

fjärrskriftsnät. I Väder aO-systemet 
kommer sådana telegram att sän
das direkt från terminal till 
RVädC:s datorsystem. 

I terminaldatorn finns formulär 
för olika telegramtyper. Operatö
ren väljer formulär för presentation 
på bildskärm och skriver in aktuell 
information på formuläret. 

Före sändning till RVädC utför 
terminaldatorn formatkontroll av 
ifyllt formulär (= telegram). Endast 
korrekta telegram sänds. Felaktiga 
återförvisas till terminaloperatören 
för korrigering. 

• • Lokala prognosberäkning
ar. - Terminaldatorns prestanda 
medger relativt omfattande beräk
ningar. Meteorologerna vid de lo
kala väderenheterna kommer att 
ha tillgång till program för astrono
miska beräkningar av solens och 
månens status för valbar plats och 
tidpunkt. 

Program för lokala prognosbe
räkningar av bildning/upplösning 
av låga moln och dimma kommer 
också att finnas tillgängliga. Me
todbeskrivning för dessa program 
kan studeras i separat artikel. 

• • MILTEX, reserv för Väder 
80-terminal. Försvarets nya sam
bandsystem MIL TEX - som ersät
ter fjärrskrift - utgör reserv för Vä
der aO-terminal. Via MIL TEX-ter
minal kan operatören etablera 
kontakt med RVädC:s datorsy
stem och: 
• Inhämta textsammanställningar, 
• sända in vädertelegram, 
• abonnera på prioriterad informa

tioo. • 
Rolf Lilldqvist. Vädplan 
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Försvarets Läromedelscentral (FLC) har tillsam
mans med Flygstabens vädertjänstledning tagit 
fram kompendiet "Flygvä der ". Det kompletterar 
den tidigare utgivna Väderhandboken, "Flygarens 
lilla gröna", som spreds i Flygvapnet i slutet av 
1970-talet. Det nya kompendiet är särskilt inriktat 
mot omr;}det "väder och flygsäkerhet". 

"FLYGVÄDER" 

nyttig och lärorik 


turbulens. Även när det gäller 
dessa väderfenomen är cb-molnet 
den store boven. • I kapitel tre 
påvisas de stora risker för piloten 
som förekommer i samband med 
isbildning. I vilken moln typ finns då 
risk för den svåraste isbildningen? 
Rätt gissat, i cumulonimbus för
stås! 

Väderfaktorers inverkan på ba
nor behandlas i kapitel fyra. • I 
kapitel fem redovisas några av de 
hjälpmedel som meteorologen an
vänder sig av i prognosarbetet. • 
Den militära vädertjänstens funk
tion beskrivs i det sista kapitlet. 

•• "Flygväder" innehåller ett 
50-tal illustrationer. Dessa tillsam
mans med flerfärgstryck underlät
tar läsbarhet och inlärning. Kom
pendiet lämpar sig därför väl för 
självstudier. Flertalet illustrationer 
finns även som overhead-bilder. 
Kompendiet tillsammans med bil
derna kan därför med fördel an
vändas i kursverksamhet och vid 
lärarledda genomgångar. 

"Flygväder" och overhead-bil
der finns att köpa från FLC till ett 
ca-pris av 40 kr resp 550 kr. • 

S. Ekman & H . A rwidsson , FLC 

"Flygväder" är framtaget av och kert-väders-molnen", cumulus hu Del har i samband med väder-Iema-artiklama lalals myck
för Flygvapnet. Men väderfeno milus, kan om atmosfärens skikt et om flygsäkerhet - om dess beroende av bästa möjliga 
men drabbar som bekant både mi ning så tillåter snabbt växa verti vlidef1Jrognoser m m. För undvikande av evenIuella missolitär och civil flygning. Kompendiet kalt. Då iskristaller bildas är det uppfattningar bör no/eras. att bästa möjliga flygsäkerhet är 
bör därför vara av stort intresse för fruktade cumulonimbus-molnet en beroende av betydlig' Iler goda faktorer lin bra och snabba 
alla som är intresserade av meteo realitet. Flygning i cb-moln eller vädefTIfOgnoser. Flygvapnets och hela försvarets flygsåker
rologi och vill veta mera om de dess närhet innebär alltid en flyg arbete leds sv FlygsälaJrhetslnspektlonen vId Flygstaben ,8 
speciella svårigheter som väder säkerhetsrisk beroende på de som under sig hsr en I/ygsåkerhetsavdelnlng mfJd fem 
makterna kan ha i beredskap för stora energiomvandlingar som specialls/detaljer. DärifrAn styrs deliivergripande arbetet 
en intet ont anande pilot. äger rum i dessa moln. Ett utveck med att hålJa Itygsäkerhelen I försvaret på absolut högsta 

"Flygväder" , som består av 32 lat bymoln kan energimässigt och bästa nivå. - För närvarande (likSOm under senare år) 
M-sidor, är indelad i sex kapitel. I jämställas med taktiska kärnladd är FV:s flygsäkerhets/ige bra. Men mo/lot är, liven lörrdet första kapitlet redogörs för ningar. denna lIygs/abssektlon. att bli än bättre, Målel är NOLl 
moln. De små oförargerliga "vac- Kapitel två behandlar vind och haverier. Varje år/ •• R~d 
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