
PersonaiklIrtecken 
för meteorologkllren 

Begreppet god ekonomi inom försvaret kan 
definieras med optimalt utnyttjande av til/
gängliga medelsramar. Detta innebär att av
vägningen mellan de olika lednings- och stri
dande enheterna samt stödfunktionerna är så
dan att största möjliga effektivitet i den totala 
försvarsförmågan uppnås. 

Nedan ges några exempel på hur god ekonomi genom att delge vä
försvarets vädertjänst (som är ett derinformation som gör att andra 
förtlållandevis litet system - års systems resursutnyttjande och 
omsättning ca 70 Mkr) kan bidra till verkansmöjligheter blir effektivt. 
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• • Optimering av övnIngs
verksamheten. - Vid all planering 
av övningsverksamhet ingår vä
dertjänst som en viktig del. Många 
gånger avgör vädret om en övning 
kan genomföras eller inte. Dimma 
kan hindra markoperationer, kraf
tig vind kan försvåra framkomlig
het för fartyg och en för stor mängd 
medel höga moln kan omöjliggöra 
övningar i avancerad flygning. En 
av vädertjänstens viktigaste upp
gifter är att i förväg ange väderför
hållandena inför en övningsverk
samhet. Man har i dag knappast 
råd med att t ex en grupp strids

flygplan siartar utan att kunna ge
nomföra den avsedda övningen 
p g a dåligt väder. (En timmes flyg
tid med t ex S o/e AJ 37 Viggen 
kostar nästan 25.000 kr.) 

För att ge de aktuella kunderna 
inom försvaret så bra väderunder
lag som möjligt krävs av meteoro
logen bl a: 

• Professionellt kunnande inom det eg
na fackomrAdet. 

• Miljökännedom. 

För att meteorologen skall kun
na lösa uppgiften måste han bl a 
ha: 



• Kännedom 	 i förväg om aktuell öv
ningsverksamhet; 

• Prognosunderlag i form av observa
tionermm. 

Miljökännedom skaffar sig me
teorologpersonalen t ex genom att 
så långt det är möjligt deltaga i 
"kundernas" verksamhet. Det sker 
bl a genom att delta i övningar med 
stridsflygplan och -fartyg samt i 
markoperationer. 

I regel finns etablerade rutiner 
för att orientera om kommande öv
ningsverksamhet. 

• Observationer föreligger i form 
av markobservationer komplette
rade med t ex väderrapporter från 
flygplan, väderradardata och bilder 
från vädersatelliter. Särskilt viktig 
väderinformation inför flygövnings
verksamhet utgörs av observatio
ner från de lokala och regionala 
väderllygningar som regelbundet 
genomförs. 

Prognoser som tas fram är ofta 
en kombination av datorlramställ
da prognoser och subjektiva (ma
nuella) metoder som bygger på fy
sikaliska lagar och meteorologisk 
erlarenhet. 

"Ansiktet " mot kunden utgörs 
ofta av vädergenomgångar via in
tern-TV kompletterade med tele
fonmeddelanden. Det är här viktigt 
att "kunderna" känner att meteo
rologen "talar deras språk" . 

Hur uppfylls ovanstående krav? 
Inspektioner m m visar att vi 

oftast gör det mycket bra. Men in
genting är så bra att det inte kan 
göras bättre. Speciellt anser vi att 
man kan förbättra det meteorolo
giska underlaget för viss flygöv
ningsverksamhet. Därlör planeras 
en studie påbörjas för att se om 
förbättringar kan göras inom detta 
område. 

• • Studier och utredningar. 
Alltsedan år 1756 har man arkive
rat dagliga väderobservationer i 
Sverige. Genom försvarets väder
tjänsts försorg sker i dag rutinmäs
sig lagring av väderobservationer 
(synop) från drygt 300 stationer 
(upp till 24 observationer per dygn 
och station). 

Materialet är f n lagrat på mag
netband. Observationsserier finns 
från ett antal stationer fr o m 1939. 
Huvuddelen började dock under 
50-talet. Detta innebär att det i dag 
finns mer än 30 år långa observa
tionsserier, vilka utnyttjas via data
terminaler. 30 år anses i allmänhet 
räcka för att på ett nöjaktigt sätt 
beskriva en orts eller en landsän
das klimat. 

Sedan 1951 finns det inom FS/ 
VädL (tidigare MVC) en studie
och utredningsavdelning. Avdel
ningen bildades eftersom behovet 
av tillämpad militär klimatologi 
ökade från försvarets studie- och 
utredningsverksamhet. De frågor 
som handläggs och behandlas 
spänner över ett brett fält, från enk
la förlrågningar av typen "Hur var 
vädret vid en viss plats en viss tid-

TERIELANSKAfFNING 
Exempel på väder/ekonomi (den svenska linjen) 
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Ex: RB 70 används endast ddi \'ädret är sädanl alt flygph:m kan verka i 
.klu. UI höjdområde. 
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Fig 1: 

punkt?", till mer omfattande utred vore dålig ekonomi att dimensio
ningar angående väderlaktorns in nera vapen och utrustning till för
verkan på militära operationer, fö hållanden som vi aldrig eller näs
retag och vapensystem. tan aldrig upplever här i Sverige. 

I dagens kärva försvarsekon0- Därlör har den "svenska linjen" 
miska klimat blir avdelningens valts, vilken mycket enkelt kan be
verksamhet särskilt viktig. Den ut skrivas med Fig. 1: 
rustning och de vapensystem som 
anskaffas för försvaret måste vara • • Rationaliseringar Inom vä
anpassade till svenska förhållan dertjänstsystemet. - Som fram
den. Väderfaktorn kommer därvid gått/framgår i flera avsnitt har för
in som en mycket viktig del. Det svarets vädertjänst strävat efter att 

Vädertjänst

lör 


GOD EKONOMI 


inom det egna systemet utnyttja ny 
och oftast personalbesparande 
och effektiv teknologi. 

I takt med att ny materiel tillkom
mit inom försvarsmakten har mät
metodik och prognosmodeller ut
vecklats som tillgodosett de nya 
behov som uppkommit. Som ex
empel på denna utveckling kan 
nämnas att: 

• Datorer togs i bruk 1954 för framställ
ning av höjdkartor (NWP) . 

• AÖrbestyckade 	 väderradarstationer 
PV 30, togs i bruk 1963. Hälften av 
dessa moderniseras f n, bl a genom 
transistorisering. För att säkerställa 
en senare omsättning av väderradar
stationerna har en modern station an
skaffats för försök och prov. 

• Det hittills använda radiosondsyste
met för mätning av tryck, temperatur 
och fuktighet vertikalt genom atmos
fären har hanterats manuellt. Under 
1985 kommer omsättning att ske till 
ett halvautomatiskt system, vilket bl a 
innebär besparingar på personalsi
dan. Härigenom minskar även belast
ningen på FY:s Väderskola genom 
det minskade behovet av värnpliktiga 
i det nya systemet. 

• SODAA 	 (SOund Detection And 
Aanging) - för mätning av bl a moln
översidor och vindvariationer i låga 
nivåer - har fungerat i provdrift ett 
antal år. Försöken utvärderas f n. 

• Automatisk aeronautisk väderstation 
(MVS) har på motsvarande sätt pro
vats de senaste åren. Utvärdering av 
försöksdriften pågår. M VS rationali
serar väderobservationstjänsten vid 
flottiljerna (motsv) . Utvärderingarna 
av provdriften avseende SODAR och 
MVS kommer att ligga till grund för 
beslut om ev parallell anskaffning . 

• Väder 70-systernet, som driftsattes i 
början av 1970-lalet, innebar en om
fattande rationalisering av organisa
tion och funktionssätt för den dagliga 
operativa väder1jänsten. Huvuddelen 
av hanteringen av de stora data
mängder som förekommer inom vä
dertjänsten överfördes till datorer. 
Planering för omsättning av ifrågava
rande datorer har påbörjats. 

• Väder 	 80-systemet driftsätts 1985. 
Systemet beskrevs i nr 3/84. 

• Mottagning av data från vädersatelli
ter har regelbundet skett från 1967 
inom försvarets väder1jänst. Satelli
terna har r.uccessivt utvecklats liksom 
mottagningsutrustningarna av satellit
data - bildbehandlingsutrustningar. 
Anskaffning av modern bildbehand
lingsutrutstning hade planerats till 
1 984. P g a den ansträngda ekono
min inom FY har denna anskaffning
en måst senareläggas. 

• Tyngdpunkten inom utvecklingsområ
det har under de senare åren legat på 
anpassning och vidareutveckling av 
lokalprognosmodeller till Väder 80
systemet. Genom dessa kommer för
svarsmeteorologerna även på lokal 
nivå att med hjälp av Väder 80-syste
mets terminaldatorer kunna produce
ra objektiva numeriska lokalprogno
ser. 
Dessa uppräknade rationalise

ringar och utvecklingsprojekt, har 
bidragit till och kommer även i fort
sättningen att medföra förbättring 
av vädertjänstsystemet både vad 
gäller ekonomi och funktion. Detta 
till gagn dels för våra kunder inom 
flertalet av försvarsmaktens sy
stem, dels för försvarets totala 
ekonomi. • 
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