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Abstract 
 
Evaluation of forecast models of low-level clouds 
Joakim Pyykkö 
 
Cloud types are defined by the height of their bases. Low-level clouds have cloud 
base heights between 0 and 2 km. They are formed when the relative humidity in the 
air reaches 100 %, leading to the formation of cloud droplets. Forecast models 
simulate clouds by integrating thermodynamic and fluid dynamic equations using 
numerical methods. Instruments and observations, such as ceilometers or observers, 
are used to assess the accuracy of these simulations.  

This study uses four previous works, where forecast models have been used to 
forecast clouds, to study the accuracy of low-level cloud forecasts. This is done on 
both local and global scales, focusing on macroscopic characteristics such as cloud 
fractions and frequencies. 

The results show that the WRF model works best with a horizontal resolution of 12 
km, with slight overestimation of cloud frequencies. The climate model CAM5 
simulates cloud fractions well, but liquid- and ice content deviate significantly from 
measurements. Seasonal cycles are generated well by ECMWF, ARPEGE, RACMO 
and Met Office Unified Model, with reoccurring overestimations by all models. The 
GFS model overestimates cloud fractions in higher latitudes by up to 80%, but 
underestimates near the equator by 10-20%.  

Lacking representation of microphysics in the models, or faulty data, can be the 
causes for deviations in the models. However, this study has shown that forecast 
models can simulate macroscopic parameters of low-level clouds on a local scale 
well. 
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Sammanfattning 
 
Utvärdering av prognosmodeller för låga moln 
Joakim Pyykkö 
 
Låga moln definieras av att ha molnbasen från 0 till 2 km ovanför markytan. 
Molnbildande bygger på att den relativa fuktigheten stiger med höjden tills 
vattenångan i luften kondenseras. Prognosmodeller för moln bygger på 
grundläggande termodynamiska och fluiddynamiska ekvationer. Områden delas in i 
ett rutnät och ekvationerna löses med numeriska metoder. För jämförelse kan 
mätinstrument samt observationer användas, såsom ceilometrar, radar eller 
observatörer.  

Resultat från fyra olika experiment med prognosmodeller för moln används i detta 
arbete, som är en litteraturstudie för att undersöka modellers förmåga att simulera 
låga moln. Olika platser, på global och lokal skala, undersöks. Makroskopiska 
parametrar såsom molnandel och molnfrekvens är i fokus.  

WRF-modellen fungerar bäst med 12 km horisontell upplösning, med en viss 
överskattning av molnfrekvensen. Modellen CAM5 simulerar molnandel väl men 
vatteninnehåll och isinnehåll underskattas respektive överskattas. Säsongscykler av 
låga moln fångas väl av modellerna ECMWF, ARPEGE, RACMO och Met Office, 
med viss överskattning från samtliga modeller. GFS-modellen överskattar 
molnandelen långt från ekvatorn med upp mot 80% men underskattar nära ekvatorn 
med 10–20%. 

Överskattningar och underskattningar kan bero på faktorer såsom otillräcklig 
representation av mikrofysik eller möjligtvis felaktiga mätdata. Det denna studie visar 
är däremot att prognosmodeller på lokal skala kan ge bra simuleringar av 
makroskopiska parametrar av låga moln.  

 
Nyckelord: Prognosmodeller, låga moln, makroskopiska parametrar 
 
Examensarbete C i meteorologi, 1ME420, 15 hp, 2017 
Handledare: Erik Sahlée 
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Villavägen 16, 752 36 Uppsala 
(www.geo.uu.se) 
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1. Inledning 
Låga moln är moln som befinner sig närmast marken men som inte är i direkt kontakt 
med den. På grund av detta kan det ha stor påverkan på flygtrafik eftersom det finns 
regler för hur nära moln man får flyga samt hur molnsituationen ser ut vid uppstart 
och landning. Under flygning finns det regler som avgör hur nära molnen som 
flygplanen får befinna sig, vilket är 300 m vertikalt och 1500 m horisontellt i 
kontrollerade luftrum. I okontrollerade luftrum bör det vara fritt från moln mellan 
flygplanet och marken eller vattnet (Transportstyrelsen, 2015). Det finns också 
speciella flyguppdrag som påverkas av dessa moln, till exempel Antarktis där det 
finns strikta visuella flygregler. Under landningsprocesser på okända områden i 
Antarktis måste molnbasen vara över 450 m när molnen täcker över 50% och det 
måste vara en synlighet på över 8 km (Inoue et al., 2014). För att kunna följa dessa 
flygregler krävs oftast någon form av kommunikation av meteorologiska institut eller 
avdelningar som kan berätta om den nuvarande eller kommande vädersituationen. 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) är ett svenskt institut som 
utför dessa typer av prognoser av framtida väder för flygtrafiken med hjälp av 
mätningar samt prognosmodeller. Prognosmodellerna är därmed viktiga för att främja 
flygsäkerhet samt att förhindra olyckor i samband med moln på låg höjd (SMHI, 
2013a).  

Moln har även påverkan på klimatet genom att påverka jordens strålningsbalans. 
De tenderar att reflektera solstrålning och absorbera och emittera infraröd strålning, 
vilket under nattetid kan leda till högre temperaturer på marken. Speciellt låga moln 
har en stor påverkan på strålningsbalansen på grund av hur de absorberar infraröd 
strålning direkt från markytan (Solomon et al., 2007). På grund av detta är de av stor 
betydelse i klimatmodeller. Små förändringar i moln, särskilt låga moln, kan nämligen 
ha en stor påverkan på klimatet, och därmed är det viktigt att modellerna är väl 
anpassade. Det finns också många osäkerheter som gör att klimatmodeller ändå 
skiljer sig betydligt från observationer (Lauer & Hamilton, 2012). 

De olika typerna av låga moln, cumulus, cumulonimbus, stratus och 
stratocumulus, definieras med hjälp av positionen av deras molnbaser som befinner 
sig under 2 km (WMO, 1975 & Wiksten, 2012). Det finns två specifika typer av låga 
moln: cumuliforma och stratiforma moln. De cumuliforma är ofta väldefinierade moln 
och har ofta hög vertikal utsträckning medan stratiforma har ingen tydlig avgränsning 
och är mer lik dimma. Cumuliforma moln bildas av konvektion (för vissa typer kraftig 
konvektion, såsom cumulonimbus), och begränsas av temperaturinversioner ovan 
eller kraftig avkylning. Stratiforma moln bildas istället då det är hög fuktighet strax 
över marken eller när atmosfären är stabil och konvektionen är begränsad. 
Bildningsmekanismen för samtliga moln bygger på samma grundprinciper och dessa 
beskrivs mer i bakgrundsdelen i denna rapport.  

För att göra en uppskattning av kommande låga moln kan en modell som gör 
prognoser av dem användas. En typisk sådan modell som används tar observationer 
för att göra en prognos av hur vädret kommer att se ut i framtiden. Dessa modeller 
kallas NWP-modeller, som står för Numerical Weather Prediction (NCEI, 2017). 
Många av de fenomenen som är inblandade i molnbildning händer på liten skala, 
vilket prognosmodeller oftast har problem att upplösa. Lösningen till det problemet är 
parametrisering, vilket innebär att använda kända modellvariabler för att förenkla 
detaljerna som inte annars kan lösas upp. Huruvida modellernas prognoser är 
träffsäkra eller inte kan avgöras genom jämförelser med olika typer av observationer 
eller mätningar från instrument och observatörer.   
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1.2. Frågeställning 
Syftet med denna rapport är att utvärdera ett antal modeller som gör prognoser av 
låga moln. Utgående från tidigare arbeten där enstaka modeller har utvärderats, 
förväntas följande fråga att besvaras: ‘’hur väl stämmer prognosmodeller för låga 
moln med vad som observerats och mäts upp i verkligheten, och vad kan avvikelser 
bero på?’’. Alltså ska denna rapport fungera som en övergång över hur bra förståelse 
för låga moln som finns idag och koppla ihop detta med varför just låga moln är 
viktiga att förstå. 
 
2. Metod 
I detta projekt används tidigare arbeten där prognosmodeller för moln har använts. I 
dessa har det angivits resultat för specifikt låga moln. Syftet är att undersöka den 
nuvarande förståelsen för låga moln och svårigheter med att göra numeriska 
modeller som överensstämmer med verkligheten. Sektion 3 i denna rapport utgår 
från dessa tidigare arbeten samt andra källor för att ge en beskrivning av låga moln, 
dess prognosmodeller och mätmetoder. Resultat från fyra tidigare arbeten har 
använts. Dessa är från Arbizu-Barrena et al. (2015), Yoo & Li (2012), Liu et al. (2011) 
och Bouniol (2010). Dessa har valts för att de innehåller resultat där modeller har 
använts för att göra prognoser på olika skalor (lokal och regional) av moln, och 
resultaten jämförs med observationer av olika typer. Dessutom kunde resultat för 
låga moln extraheras. I diskussionsdelen i denna rapport kombineras resultaten från 
dessa arbeten med andra källor för att, i form av en litteraturstudie, besvara den 
frågeställning som angivits.  
 
3. Bakgrund och teori 
 
3.1. Definition av låga moln 
För att kunna redovisa olika typer av låga moln krävs först en definition av vad som 
klassificeras som ett lågt moln. WMO (World Meteorological Organization) skriver i 
sin publikation International Cloud Atlas Volume 1 om hur troposfären är uppdelad i 
tre höjdkategorier. De definierar en övre och undre gräns för vad som anses vara 
lågt, medelhögt och högt upp i troposfären (WMO, 1975). I polarregioner, alltså 
regioner där polarluft dominerar, beskrivs lågt som från jordytan till 2 km upp, medan 
medelhögt beskrivs som från 2 km till 4 km upp, och högt beskrivs som från 3 km till 
8 km upp. Höjden skiftar beroende på var på jorden som observeras men regionen 
av troposfären som anses vara den låga delen befinner sig på samma höjd över hela 
jordklotet (WMO, 1975). I de allra flesta fall, vilket också är fallet i denna litteratur, 
definieras typen av moln efter vilken del av troposfären molnbasen befinner sig. 
Hamblyn (2008) definierar låga moln som att ha molnbasen mellan 0 km och 2 km 
från jordytan, varvid han då har utgått från definitionen som gjordes i första versionen 
av WMO:s International Cloud Atlas som publicerades år 1896. 
 
 

 



 3 

3.2. Typer av låga moln 
De olika undergrupperna av moln i varje höjdkategori (låga, medelhöga och höga) 
har tilldelats olika namn. Antingen kan det svenska namnet användas eller det 
latinska. SMHI beskriver på sin hemsida båda varianter av namn på moln (SMHI, 
2013b).  I denna litteratur kommer det latinska namnet att användas.  

Det finns fyra grupper av moln som klassificeras som låga moln som följd av var i 
troposfären deras molnbaser befinner sig.  Dessa är cumulus, stratus, stratocumulus 
och cumulonimbus (Met Office, 2017a). Av dessa finns det även olika typer. Härefter 
följer en snabb beskrivning av varje sådan. 

 

 
Figur 1. Ett exempel på stratocumulus, ett typiskt lågt moln, över södra Västmanland. Bild 
tagen av Joakim Pyykkö. 

 
Cumulus har huvudsakligen fyra olika kategorier: fractus, humilis, mediocris och 

congestus. Fractus är små söndertrasade bitar av cumulusmoln som kan bildas från 
dis under varma förhållanden. Humilis är väldefinierade cumulusmoln som har liten 
vertikal utsträckning och kallas ofta för vackert-vädermoln. Mediocris och congestus 
bildas när cumulusmoln, på grund av konvektion, börjar breda ut sig starkt vertikalt 
(Hamblyn, 2008). De högsta cumulus congestus kan vara svåra att urskilja från 
cumulonimbus. Cumulusmoln bildas oftast på en höjd runt 500–1500 m (SMHI, 
2013c).  

Cumulonimbus är de typiska åskmolnen, med en mycket hög vertikal utsträckning 
(ofta från bara några hundratals meter till tropopausen). Eftersom deras molnbaser 
kan hittas runt 600 m över markytan klassificeras dessa som låga moln trots deras 
vertikala utsträckning (Hamblyn, 2008). Calvus och capillatus är de två olika typerna, 
och skillnaden beror på huruvida molnet breder ut sig horisontellt och skapar den 
typiska städformen på toppen eller inte. Calvus har ingen stor horisontell utbredning 
på toppen.  
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Stratus liknas vid dimma, men som inte når marken. Denna typ av moln tenderar 
att ligga under 500 m nära markytan, och till skillnad från cumuliforma moln är molnet 
oftast inte väldefinierat (SMHI, 2013d). Nebulosus och fractus brukar stratus delas in 
i. Nebulosus är en tjock kontinuerlig dimma som inte når markytan medan fractus är 
söndertrasade delar av stratus nebulosus (Hamblyn, 2008). 

Figur 1 visar ett exempel på stratocumulusmoln. Stratocumulus har fyra olika 
kategorier: cumulogenitus, stratiformis, castellanus och lenticularis. Cumulogenitus 
och stratiformis bildas, som namnet föreslår, från cumulus- (när cumulus congestus 
stöter på en temperatur inversion vilket gör att den breder ut sig horisontellt) 
respektive stratusmoln (när stratusmoln stiger och tjocknar). Lenticularis bildas när 
fuktig luft hävs upp för berg och höga kullar medan castellanus innebär att bitar av 
molnet stiger och kan ibland bilda cumulus congestus (Hamblyn, 2008).  
 
3.3. Hur låga moln bildas 
Molnbildning bygger på förflyttning av luften och vattenångan i atmosfären. I grunden 
handlar det om att luft som innehåller vattenånga stiger upp i atmosfären, kyls av och 
kondenseras till vattendroppar eller också sublimerar till iskristaller. Anledningen till 
att vi har ett lager av luft mellan moln och mark trots den höga mängden vatten på 
jordytan beror på förflyttningar i luften och nederbörd. Betrakta en jordyta där det sker 
en kontinuerlig avdunstning av vatten. Om luften blandas om väl kommer 
vatteninnehållet att hållas konstant i en volym luft mellan mark och molnbas och 
därmed ge upphov till en konstant specifik luftfuktighet. (McIlveen, 2010). 
 

 𝑞𝑞 =
𝜌𝜌𝑣𝑣
𝜌𝜌

  (1) 

 
Här är 𝜌𝜌𝑣𝑣 densiteten (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3) av vattenånga i ett luftpaket, 𝜌𝜌 är densiteten av fuktig 
luft i ett luftpaket och 𝑞𝑞 är den specifika luftfuktigheten. I detta välblandade lager luft 
avtar temperaturen enligt den torradiabatiska temperaturprofilen, som också kan 
konverteras till en profil för hur mättnadsångdensiteten 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑣𝑣 minskar med höjden. I ett 
1 km djupt lager luft mellan markyta och molnbas sjunker 𝜌𝜌𝑣𝑣 med 10% medan 
mättnadsångdensiteten sjunker mycket mer. Relativa fuktigheten definieras som: 
 

 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 100
𝜌𝜌𝑣𝑣
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑣𝑣  

 (2) 

 
Eftersom  𝜌𝜌𝑣𝑣 sjunker långsammare än 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑣𝑣 stiger 𝑅𝑅𝑅𝑅 tills den når 100%, varvid vatten 
kondenseras och ger upphov till en molnbas (McIlveen, 2010). Istället för densiteten 
av luftpaketet kan denna process förklaras med temperaturen. Luftpaketet anses 
vara adiabatiskt (inget utbyte av värme med dess omgivning) och därför följer 
luftpaketet det torradiabatiska temperaturavtagandet på 9.8°C per km (Danielson, 
1998). Om luftpaketets temperaturavtagande är mindre än omgivningens (och 
luftpaketet är varmare än omgivningen) kan det fortsätta stiga.  När luftpaketet nått 
den höjd där RH når 100% kondenseras vatten och temperaturen där detta sker är 
den så-kallade daggpunktstemperaturen. 

Bildandet av moln beror inte bara på att vatten kondenseras när vattenångan i 
luften når en viss höjd, utan också på att det finns något för vattnet att kondensera 
kring. Det är små partiklar i luften med radier runt 0.1 till 10 µm som vattnet kan 
kondensera runt (McIlveen, 2010). Dessa kallas kondensationskärnor som är så-
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kallade aerosoler, ett samlingsnamn för partiklar och molekyler som befinner sig i fast 
eller flytande form i luften. Några exempel på aerosoler är rökpartiklar, damm eller 
havssalt (Voiland, 2010). 

Ett annat sätt för molndroppar att bildas från olika lager luft som är omättade är 
när två olika luftmassor blandas. Beroende på dessa två luftmassors temperaturer 
och ångtryck kan blandningen av dessa två bilda en luftmassa som är mättad vilket 
ger upphov till moln. Om vi har luftmassa A och luftmassa B, då blir den resulterande 
temperaturen och luftfuktigheten för resulterande luftmassan C (Stull, 2000): 
 

 𝑇𝑇𝐶𝐶 =  
𝑚𝑚𝐴𝐴 ∙ 𝑇𝑇𝐴𝐴 + 𝑚𝑚𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇𝐵𝐵

𝑚𝑚𝐶𝐶
 (3) 

 

 𝑒𝑒𝐶𝐶 =  
𝑚𝑚𝐴𝐴 ∙ 𝑒𝑒𝐴𝐴 + 𝑚𝑚𝐵𝐵 ∙ 𝑒𝑒𝐵𝐵

𝑚𝑚𝐶𝐶
 (4) 

 
Här är 𝑇𝑇𝐴𝐴, 𝑇𝑇𝐵𝐵 och 𝑇𝑇𝐶𝐶 temperaturen (°C) för respektive luftmassa, 𝑚𝑚𝐴𝐴, 𝑚𝑚𝐵𝐵 och 𝑚𝑚𝐶𝐶 är 
massan (kg) för respektive luftmassa och 𝑒𝑒𝐴𝐴, 𝑒𝑒𝐵𝐵 och 𝑒𝑒𝐶𝐶 är ångtrycket (Pa) för varje 
luftmassa. När den resulterande luftmassan har temperatur 𝑇𝑇𝐶𝐶 kan moln bildas då 
𝑒𝑒𝐶𝐶 =  𝑒𝑒𝐶𝐶𝑠𝑠 där  𝑒𝑒𝐶𝐶𝑠𝑠 är mättnadsångtrycket vid temperatur 𝑇𝑇𝐶𝐶.  

Cumulus och cumulonimbus är typiska exempel på konvektivt bildade moln. När 
atmosfären är instabil minskar temperaturen kraftigt med höjden vilket gör att ett 
luftpaket som stiger kan hålla sig varmare än omgivningen och därmed fortsätta 
stiga. Bär detta luftpaket med sig tillräckligt med vattenånga kan dessa moln bildas. 
Detta konvektiva uppåtdrag stärks av latent värme som frigörs när vattnet 
kondenseras (Lohmann et al., 2016). Cumulus humilis och fractus karaktäriseras av 
att denna konvektivt orsakade vertikala tillväxt hindras av antingen en 
temperaturinversion eller ett lager där den omgivande luften kyls av långsammare, 
medan de cumulus med högre vertikal utsträckning har tagit sig igenom detta lager 
luft (Lohmann et al., 2016). I en graf med höjden i vertikalled och temperaturen i 
horisontalled är molntoppen det stället där temperaturen för molnet är lika stort som 
omgivningen, vilket leder till att dess vertikala tillväxt dör ut (Stull, 2000). Detta visas i 
figur 2. 



 6 

 

 
Figur 2. Molnets och omgivningens temperaturavtaganden. Temperatur (i grader Celsius) på 
x-axeln och höjd (i km) på y-axeln. Den blå linjen är det torradiabatiska 
temperaturavtagandet, den röda linjen är det fuktadiabatiska temperaturavtagandet och den 
gula är omgivningens temperatur. Molnet följer det fuktadiabatiska temperaturavtagandet. Så 
länge molnet är varmare än omgivningen fortsätter molnet att växa. Molntoppen uppstår då 
omgivningens temperatur är lika stor som molnets temperatur. Den gröna streckade linjen är 
molnbasen och den lila streckade linjen är molntoppen. 

 
Cumulonimbus är ett tecken på kraftig konvektion och leder till kraftiga regnskurar 

och åskväder. De mindre molnen (cumulus humilis och fractus) kan vara tecken på 
fint väder men blir konvektionen tillräckligt kraftig kan de leda till större cumulus 
(mediocris och congestus) eller till och med cumulonimbus. Dessa typer av moln 
skapas ofta till följd av en kallfront (Danielson, 1998).  

Stratocumulus bildas av konvektiva celler (cumulogenitus och castellanus) i lägre 
delen av atmosfären och täcks oftast av en temperaturinversion (en del av 
atmosfären där temperaturen stiger med höjden) strax ovanför molnet (Wood, 2012). 
De har en tendens att bildas då atmosfären är stabil, vilket är varför det bildas mycket 
stratocumulus över haven där havstemperaturen bidrar till en stabil atmosfär.  
Konvektionen i dessa moln drivs av avkylning i molntoppen och av latent 
uppvärmning vid uppvindar i molnet och latent avkylning vid nedåtvindar (Wood, 
2012).  

Stratusmoln tenderar att bildas i en stabil atmosfär då vinden bär med sig fuktig 
luft över kalla land- eller havsytor (Met Office, 2017b). En minskning av mark- eller 
havsyttemperaturen ökar den relativa fuktigheten av luften ovan, vilket leder till att 
molnet tjocknar nedtill. Om marken sedan värms upp, till exempel av solstrålning, 
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värms luften ovan upp vilket leder till en minskning av den relativa fuktigheten och 
därmed kan molnet dö ut. Stratus kan också bildas i regn när den lägre delen av 
troposfären är fuktig (Hung-yu 2011). 
 
3.4. Prognosmodeller för låga moln 
Modeller som används för att göra en prognos av låga moln gör oftast inte bara det 
för låga moln. Istället tar modellen oftast fram prognoser för de flesta molntyper men 
utifrån det kan data om låga moln extraheras. En typ av modell som gör just detta 
heter NWP-modeller, eller Numerical Weather Prediction (Arbizu-Barrena et al., 
2015). Dessa typer av modeller är tredimensionella modeller som, när den 
modellerar en specifik plats, delas in i ett antal ‘’gridpunkter’’ eller segment med 
konstant upplösning och har ett antal vertikala nivåer för varje segment. Modellen 
kan ha flera domäner, vilket innebär att den kan ha flera antal olika indelningar av 
segment för att kunna ha olika horisontella upplösningar (så-kallade nestade 
modeller, Arbizu-Barrena et al., 2015). En modell som modellerar ett begränsat 
område på jorden är så-kallade limited-area-modeller, eftersom de har gränser både 
horisontellt och vertikalt. Om modellen är på global skala har den bara vertikala 
gränser. (COMET, 2015). När modellen har utfört en prognos kan utparametrarna ha 
samma upplösning som inparametrarna men med efterbehandling kan en annan 
upplösning skapas om det är önskvärt, till exempel hos GFS-modellen (Global 
Forecast System) som har en horisontell upplösning på 35 km och har 64 vertikala 
lager i inparametrarna, och Yoo et al. (2013) använder att utparametrarna har 21 
vertikala lager indelade med hjälp av lufttryck från 1000 mb till 100 mb. 

I en prognosmodell för moln förs data in och utifrån det kan modellen använda 
numeriska metoder för att förutsäga hur variabler förändras med tiden (Barthlott & 
Hoose, 2015). NWP-modellerna bygger på några grundläggande ekvationer som 
beskriver atmosfären. Dessa är ideala gaslagen, rörelseekvationerna, 
kontinuitetsekvationen, värmeekvationen och fuktekvationen. Luft är egentligen inte 
en ideal gas men den approximeras som en (uk.sci.weather, 2007). Ideala gaslagen 
för torr luft ser ut som i ekvation (5): 
 
 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑑𝑑𝑇𝑇  (5) 

 
Här är 𝑝𝑝 lufttrycket, 𝜌𝜌 är luftens densitet, 𝑇𝑇 är luftens temperatur och 𝑅𝑅𝑑𝑑 är 
gaskonstanten för torr luft. Den ger alltså ett förhållande mellan luftens tryck, 
temperatur och densitet (Stull, 2000).  

För att beskriva luftens rörelse, alltså vindrörelser, används rörelseekvationerna i 
ekvation (6), (7) och (8):  
 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 2Ω𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠Φ𝑣𝑣 − 2Ω𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠Φ𝑤𝑤 −  
1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑥𝑥 (6) 

 
 

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −2Ω𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠Φ𝑑𝑑 −  
1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑦𝑦 (7) 

 

 
𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 2Ω𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠Φ𝑑𝑑 −
1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝑘𝑘𝑎𝑎 − 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑧𝑧 (8) 
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Variablerna 𝑑𝑑, 𝑣𝑣 och 𝑤𝑤 beskriver vindhastigheten i x-, y- respektive z-led, där z-led är 
vertikalt upp från marken. Ω är jordens vinkelhastighet, Φ är latituden och 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹 är 
friktionen i respektive riktning. Det ekvation (6) till (8) beskriver är hur vindhastigheten 
förändras med tiden i varje riktning. I ekvation (6), som är i x-riktning, är de två första 
termerna corioliskraften, den tredje är tryckgradientkraften och den fjärde är 
friktionskraften. Ekvation (7) och (8) är liknande, men ekvation (8) tar också hänsyn 
till gravitationskraften eftersom den är i vertikalled (McIlveen, 2010). När luft blåser 
genom en volym gäller följande, så-kallade kontinuitetsekvation, i ekvation (9): 
 

 
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −�
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝑑𝑑) +  
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝑣𝑣) +  
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝑤𝑤)� (9) 

 
Det denna ekvation beskriver är hur densiteten av luft förändras när luften flödar 
genom en volym (McIlveen, 2010). 

För att beskriva vertikala rörelser i atmosfären finns två olika metoder: en 
hydrostatisk metod och en icke-hydrostatisk metod. Hydrostatiskt innebär att 
atmosfären befinner sig i balans, vilket innebär ingen (eller liten) vertikal acceleration. 
Hydrostatiska ekvationen visas i ekvation (10): 

 
 ∂p

𝜕𝜕𝑧𝑧
=  −𝜌𝜌𝑘𝑘  (10) 

 
Här är 𝜕𝜕 höjden från markytan och 𝑘𝑘 är gravitationsaccelerationen. Ekvationen 
innebär att tryckgradienten i vänsterledet balanseras ut av luftens vikt i högerledet 
(Stull, 2000). Modeller som är hydrostatiska använder kontinuitetsekvationen 
(ekvation (9)) för beräkning av vertikala rörelser. Icke-hydrostatiska modeller 
använder istället följande vertikala rörelsemängdsekvation (ekvation (11)): 
 

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

=  −�𝑑𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝑣𝑣 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
� − 1

𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧

+ 𝑘𝑘𝑔𝑔 − 𝑘𝑘𝑞𝑞  (11) 
   

I ekvation (11) är 𝑔𝑔 flytkraften och 𝑞𝑞 är specifika fuktigheten som i ekvation (1). 
Termerna är: i vänsterledet är det den vertikala accelerationen, första i högerledet är 
advektion av vertikal rörelsemängd, andra är den icke-hydrostatiska 
tryckgradientkraften, tredje är acceleration på grund av flytkraften och fjärde är 
förflyttningar med nederbörd. Skillnaden mellan icke-hydrostatiska och hydrostatiska 
modeller är att hydrostatiska modeller är en förenkling som innebär att höga vertikala 
accelerationer i atmosfären försummas. På grund av detta görs då en förenkling i 
rörelseekvationen i vertikalled där 𝑑𝑑𝜕𝜕

𝑑𝑑𝜕𝜕
= 0 i ekvation (8). De flesta modeller är 

hydrostatiska, men det finns flera icke-hydrostatiska. Icke-hydrostatiska modeller ger 
mer exakta resultat men kräver nämligen mer datorkraft att köra jämfört med 
hydrostatiska modeller som är betydligt enklare (COMET, 2015). 

När ett luftpaket stiger sjunker dess temperatur. Temperaturförändringen beskrivs 
av ekvation (12), som är termodynamikens första lag omskriven med hjälp av 
hydrostatiska ekvationen, det vill säga, detta utgår från en hydrostatisk modell (Stull, 
2000): 
 

 Δ𝑇𝑇 = −�
𝑘𝑘
𝐶𝐶𝜕𝜕
� ∙ Δ𝜕𝜕 +  

Δ𝑄𝑄𝐻𝐻
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐶𝐶𝜕𝜕

 (12) 
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Δ𝑇𝑇 är temperaturförändringen, 𝐶𝐶𝜕𝜕 är värmekapaciteten för luft vid konstant tryck, Δ𝑄𝑄𝐻𝐻 
är förändringen i värmeenergi och 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 är luftpaketets massa. Till sist beskrivs 
bevarelse av fukt, när luft strömmar genom en volym, av fuktekvationen i ekvation 
(13):  
 

 𝚥𝚥𝜕𝜕𝑎𝑎𝜕𝜕𝑤𝑤𝑎𝑎 = 𝜌𝜌
𝐶𝐶𝜕𝜕
𝐿𝐿𝑣𝑣
𝐹𝐹𝐸𝐸 (13) 

 
Här är 𝚥𝚥𝜕𝜕𝑎𝑎𝜕𝜕𝑤𝑤𝑎𝑎 flödet av vattenånga, 𝐿𝐿𝑣𝑣 är ångbildningsvärmen och 𝐹𝐹𝐸𝐸 är värmeflödet 
(Stull, 2000).  

I modellerna görs ofta förenklingar eller omskrivningar av dessa ekvationer för att 
anpassa till datorer som endast kan lösa för ekvationerna i diskreta punkter. Flera 
ekvationer som bygger på dessa grundekvationer används för det mesta. Numeriska 
metoder används för att integrera de anpassade ekvationerna framåt i tiden för att 
göra prognos över hur variablerna ser ut i framtiden.  

Eftersom varje ruta i rutnätet är större än de flesta moln behövs parametriseringar 
av molnvariabler. Parametrisering innebär att beräkna för fysiska fenomen som inte 
kan lösas upp av modellen (vissa fenomen sker till exempel på molekylär nivå) 
genom kända variabler i modellen (Stensrud, 2007). I fallet av modellen PAFOG, en 
modell som används för att göra prognoser av dimma och låga stratiforma moln, är 
den uppdelad i fyra olika moduler (Bott & Trautmann, 2002). De olika modulerna är: 
en modul för molnens eller dimmans dynamiska variabler, en modul för strålningen, 
en modul för molnens eller dimmans mikrofysik och en för vegetationen. I 
dynamikmodulen löses ekvationer för vindfältet, specifika fuktigheten och potentiella 
temperaturen, medan i mikrofysikmodulen löses ekvationer för variabler på små 
skalor såsom totala nummerkoncentrationen av molndroppar (Bott & Trautmann, 
2002). Andra modeller följer ofta samma struktur där de har parametriseringar av 
mikrofysik och dynamiska variabler samt parametriseringar av landytor och strålning. 
Till exempel, Arbizu-Barrena et al. (2015) beskriver i publikationen modellen WRF 
NWP (Weather Research and Forecasting Numerical Weather Prediction) version 
3.4.1 som har liknande upplägg till PAFOG, och där modellen körs 6 gånger med 6 
stycken olika mikrofysiska parametriseringar. I prognosmodeller finns det också två 
begrepp som är viktiga att särskilja: prognostiska och diagnostiska ekvationer, 
modeller eller parametriseringar. Prognostiska ekvationer innebär att ekvationerna är 
tidsberoende, och kan ofta lösas genom tidsintegrering och kräver därmed ofta 
indata vid en given tidpunkt medan diagnostiska ekvationer är oberoende av tiden 
(Stensrud, 2007). Liknande gäller för prognostiska och diagnostiska modeller. I en 
modell kan ett val mellan en prognostisk eller en diagnostisk metod göras, till 
exempel Yoo & Li (2012) kör modellen GFS (Global Forecast System) genom att 
parametrisera molnegenskaper med en prognostisk metod och en diagnostisk metod. 
En makroskopisk parameter som vanligtvis evalueras är molnandel. Detta definieras 
som andelen av en vertikal kolumn (det kan vara flera vertikala nivåer eller bara en) i 
rutnätet som innehåller moln, och denna parameter har då värdet 0 då det är moln-
fritt och 1 då det är fyllt med moln (Stensrud, 2007).  

Mikrofysik är fysiken bakom vad som händer i små skalor inuti molnen. Detta 
hanterar vad som händer med alla typer av partiklar i molnen och de fasskiften de 
kan vara med om. Partiklarna i detta fall kallas hydrometeorer, då de består av olika 
faser av vatten. Hydrometeorerna som vanligtvis ingår är små molndroppar, 
regndroppar, iskristaller och räfflade ispartiklar som uppstår när iskristaller kolliderar 
och växer samman med överkylda molndroppar, och som vid tillräckligt stor tillväxt 
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bildar hagel. Att parametrisera mikrofysiken innebär att approximera fördelningen av 
hydrometeorer i molnen. En simpel men effektiv fördelningsfunktion för dessa 
partiklar föreslogs först av Marshall & Palmer (1948), enligt ekvation (14): 
 

 𝑠𝑠(𝐷𝐷) =  𝑠𝑠0𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆 (14) 
 
Här är 𝑠𝑠 antalet partiklar per volymenhet, 𝐷𝐷 är partiklarnas diameter, 𝜆𝜆 är 
lutningsparametern som beskriver hur fort antalet partiklar minskar med ökad 
diameter och 𝑠𝑠0 är gränsvärdet av antalet partiklar per volymenhet då diametern går 
mot noll. Oftast använder moderna modeller en funktion som inte endast har denna 
negativa exponentialfunktion. Modeller som använder kontinuerliga 
fördelningsfunktioner för partikelstorleksfördelningen kallas för bulkparametriseringar, 
till skillnad från binparametriseringar som istället delar in partikelfördelningen i ett 
antal masskategorier. Bulkparametriseringar som endast gör prognoser av 
blandningsförhållandena av partiklarna heter single-moment medan de som också 
gör prognoser av den totala partikelkoncentrationen heter double-moment. Namnet 
på vissa parametriseringsscheman involverar klasser, vilket är de olika typerna av 
hydrometeorer som parametriseringen tar hänsyn till (Stensrud, 2007). 
 
3.5. Mätningar av låga moln 
För att utvärdera dessa prognosmodeller, eller för andra syften, finns det ett antal sätt 
att mäta låga moln. Mätningarna kan göras från marken genom mätinstrument eller 
observationer. Det kan också göras från luften genom mätinstrument och 
observationer, eller från rymden med hjälp av mätinstrument på satelliter.  

För molnbasmätningar finns det ett mätinstrument som skickar en ljusstråle (laser) 
upp i atmosfären, varefter strålen reflekteras tillbaka vid kontakt med en molnbas. 
Detta är en sorts LIDAR (Light Detection and Ranging) som kallas ceilometer som 
endast har en våglängd och som kan ge noggranna mätningar av positionen av 
molnens nedre del med en hög tidslig upplösning (Arbizu-Barrena et al., 2015). För 
klassifikation av mer generella aspekter hos moln från marken, såsom typ av moln 
(cumulus, stratus etc.) eller grova uppskattningar av molnbashöjd, används 
mänskliga observatörer (Met Office, 2015) eller kameror (Arbizu-Barrena et al., 
2015). AERI (Atmospheric Emitted Radiance Interferometer) är också ett 
markbaserat mätinstrument som kan användas för moln. De mäter den nedåtgående 
långvågiga strålningen och kan därmed mäta spektrala signaturer från moln (ARM, 
2016). Även radar används för detta syfte. Det innebär att radiovågor med 
våglängder runt 3–8 mm (Moran, 1997) skickas ut, varvid de interagerar med 
molndroppar och reflekteras tillbaka. En stor fördel med att använda radar för 
molnmätningar är att de har möjligheten att penetrera molnen och därmed ge en 
profil över hela molnet, från basen till toppen (Clothiaux, 1999). Radiovågornas 
våglängd är sådan att den absorberas minimalt av atmosfären men sprids lätt av 
molndroppar genom Rayleighspridning (Lhermitte, 1986).  

Ovanifrån molnen kan till exempel flygplan, ballongsonder eller satelliter 
användas. För mätningar under en viss period, i syftet att erhålla data för jämförelse 
med modellsimuleringar, är specifikt satellit ett bra mätinstrument tack vare dess 
konstanta period. Satelliter kan bära med sig flera av de instrumenten som även 
används på marken såsom radar, till exempel satelliten Cloudsat bär med sig 
instrumentet CPR (Cloud Profiling Radar) som är en radar med frekvens på 94 GHz 
(JPL, 2016). Ett typiskt instrument på en satellit är radiometern som är en passiv 
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sensor som mäter den inkommande elektromagnetiska strålningen från jordens 
atmosfär och moln. Den mäter inom diskreta band, där ett band består av ett 
våglängdsintervall (Karlsson, 1997). 
 
3.6. Exempel på parametrisering av molnandelen 
Parametriseringar av bland annat molnandelen utgår oftast från den relativa 
fuktigheten (RH) som definieras i ekvation (2). I Stensrud (2007) tas några olika sätt 
att parametrisera molnandelen upp. Ett simpelt exempel, för specifikt låga och 
medelhöga moln, är en diagnostisk metod för att hitta b, vilket är molnandelen som 
antar värden mellan 0 och 1, med hjälp av den relativa fuktigheten: 
 

 𝑏𝑏 = 4.0𝑅𝑅𝑅𝑅 − 3.0 (15) 
 
Här innebär det att molnandelen antar värdet 0 så länge RH inte är över värdet 75% 
(Stensrud, 2007). I Yoo & Li (2012) använder de en parametrisering av molnandelen 
som är mer komplex än ekvation (15).  
 

 𝐶𝐶 = max �𝑅𝑅0.25 �1 = −exp {
2000 × (𝑞𝑞𝑐𝑐 − 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐)

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠[max([(1 − 𝑅𝑅) × 𝑞𝑞∗]0.25, 0.0001) , 1.0]}� , 0.0� (16) 

 
 
Här är C molnandelen, definierat likadant som b i ekvation (13), R är relativa 
fuktigheten, 𝑞𝑞∗ är specifika fuktigheten vid mättnad, 𝑞𝑞𝑐𝑐 är blandningsförhållandet för 
vatten och 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 är dess minsta värde (Yoo & Li, 2012). En annan, prognostisk 
metod för parametrisering av molnandelen är framtagen av Tiedtke (1993), som utgår 
från att en ökning i molnandelen med minskad temperatur beror på hur en minskad 
temperatur minskar specifika fuktigheten vid mättnad:  
 

 
dC
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑

=  −�
1 − 𝐶𝐶
𝑞𝑞𝑠𝑠𝑎𝑎𝜕𝜕 − 𝑞𝑞

�
𝑑𝑑𝑞𝑞𝑠𝑠𝑎𝑎𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑

 (17) 

 
Här är 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑎𝑎𝜕𝜕 specifika fuktigheten vid mättnad. Eftersom den innehåller en tidsderivata, 
och är därmed prognostisk, är den lämplig för att göra prognoser av molnandelen 
framåt i tiden (Tiedtke, 1993).  
 
4. Resultat 
I Arbizu-Barrena et al. (2015) utvärderas modellen WRF (Weather Research and 
Forecasting), som är en NWP-modell, med 6 stycken olika parametriseringar av 
mikrofysiken hos moln på flera olika tids- och rumsupplösningar. Specifikt modellens 
förmåga att göra prognoser av molnfrekvens, molnbashöjd och molntäcke 
utvärderas. Modellen utvärderas med hjälp av ceilometerdata. Det geografiska 
området som används är Jaén, vilket är en stad i södra Spanien. Tre rumsliga 
upplösningar på rutnätet utvärderas: 12, 4 och 1,3 km. Arbizu-Barrena et al. (2015) 
testar två olika sätt att uppskatta molnandel i varje ruta. Figur 3 under, som är 
återskapat av resultatet i figur 2 för låga moln i Arbizu-Barrena et al. (2015), visar 
metoden som innebär att värdet på molnandelen (CF = Cloud Fraction) kan anta 
kontinuerliga värden mellan 0 och 1 i varje ruta i modellen. De anser att det ger bättre 
resultat (Arbizu-Barrena et al., 2015). Figur 3a, 3b och 3c är stapeldiagram över det 



 12 

som i litteraturen kallas Frequency Bias (FB), som definieras som 𝐹𝐹𝑔𝑔 =  𝑎𝑎+𝑏𝑏
𝑎𝑎+𝑐𝑐

, där 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 
och 𝑐𝑐 är definierade enligt tabell 1. Kvoten innebär mängden moln som upptäckts av 
modellen dividerat med antalet som upptäckts av ceilometern. X-axeln visar de olika 
parametriseringarna som heter WSM6 (WRF single-moment six-class scheme) från 
Hong & Lim (2006), THOM (New Thompson et al. Scheme) från Thompson et al. 
(2008), MILB (Milbrandt-Yau double-moment seven-class scheme) från Milbrandt & 
Yau (2005), MORR (Morrison double-moment scheme) från Morrison et al. (2009), 
SBLI (Stony Brook University (Y.Lin) scheme) från Lin & Colle (2011) och NSSL 
(National Severe Storms Laboratory double-moment scheme) från Mansell et al. 
(2010).  
 
Tabell 1: Definition av a, b och c i FB samt d i Log-odds Ratio. Här är alltså a att modellen 
och mätningarna upptäcker ett moln, b att modellen upptäcker ett moln som inte mätningarna 
gör, c att mätningarna upptäcker ett moln som inte modellen gör och d att varken modellen 
eller mätningarna upptäcker ett moln.  

 Moln uppmätt? 
Ja Nej 

M
ol

n 
i m

od
el

le
n?

 

Ja
 

Träff 
 

𝑎𝑎 

Falskt 
larm 
𝑏𝑏 

N
ej

 

Miss 
 

𝑐𝑐 

Inget 
moln 
𝑑𝑑 

 
 

I figur 3a, 3b och 3c visas detta resultat för tre olika horisontella upplösningar: 12 
km, 4 km respektive 1,3 km. För 12 km är värdena på FB för samtliga 
parametriseringar över 1. För 4 och 1,3 km är värdena under 1, där värdena för 4 km 
ligger mellan 1 och 0.6, och värdena för 1,3 km ligger mellan 0,9 och 0,5. Figur 3d, 
3e och 3f visar på liknande sätt det som i litteraturen kallas Log-odds Ratio. Det är 
definierat som 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙 = ln �𝑎𝑎𝑑𝑑

𝑏𝑏𝑐𝑐
�, där 𝑑𝑑 är antalet gånger varken modellen eller 

ceilometern upptäcker ett moln (enligt tabell 1). Detta innebär den naturliga 
logaritmen av produkten av korrekt modellerade moln dividerat med produkten av 
inkorrekt modellerade moln (Arbizu-Barrena et al., 2015). För 12 km upplösning är 
alla utom SBLI över 1,6, upp mot nära 1,8, medan för 4 km är de mellan 1,6 och 1, 
och för 1,3 km är de mellan 1,7 och 1,2.  
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Figur 3. Stapeldiagram över Frequency Bias (FB, (a)-(c)) och Log-odds ratio ((d)-(f)) för låga 
moln i Jaén. På den horisontella axeln är de olika parametriseringarna av mikrofysiken i 
modellen WRF. (a) och (d) har upplösningen 12 km, (b) och (e) har 4 km och (c) och (f) har 
1,3 km. Bildkälla: återskapat från Arbizu-Barrena et al. (2015).  
 

Liu et al. (2011) använder NCAR:s (National Center for Atmospheric Research) 
modell CAM5 (Community Atmospheric Model version 5. De intressanta variabler 
som tas med i denna rapport som de har utvärderat är molnandel, vatteninnehåll och 
isinnehåll. Figur 4, som är återskapat av figur 7 i Liu et al. (2011), visar detta där figur 
4a jämför med mätdata från en algoritm (ARSCL) som baseras på mätningar från 
molnradar, lidar och ceilometrar i området Barrow i Alaska. Modellkörningarna i figur 
4b och 4c jämförs med data från ARM ISDAC (Atmospheric Radiation Measurement 
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Indirect and Semi-Direct Aerosol Campaign) som utförs av DOE (Department of 
Energy) i USA, där molnradar, lidar, interferometrar och instrument på flyg används 
för att utvärdera moln i gränsskiktet (Liu et al., 2011). Observationsdata är i svart. De 
röda och gröna streckade linjerna är från CAM5 som körs med två olika 
parametriseringar av iskärnbildning. Den gamla parametriseringen (betecknad Cntl), 
från Meyers et al. (1992), tenderar att överskatta mängden iskärnbildning. Därför 
testar Liu et al. (2011) att ersätta den med en parametrisering från Phillips et al. 
(2008), som har lägre mängd iskärnbildning än den gamla med en faktor på över 10 
(Liu et al., 2011). Figur 4a visar höjden som funktion av molnandelen i procent, figur 
4b visar vatteninnehåll och figur 4c visar isinnehåll. I figur 4a följer modellen 
observationernas mönster med en molnandel nära 100% nära höjden 1,2 km över 
markytan. I figur 4b har det maximala vatteninnehållet samma position, 1,2 km över 
markytan, men Cntl har endast innehåll på cirka 0,1 𝑘𝑘/𝑚𝑚3 och Phillips har endast lite 
mer, där observationerna är upp mot 0,4 𝑘𝑘/𝑚𝑚3. I figur 4c visar observationerna på 
endast små mängder is (mindre än 0.05 𝑘𝑘/𝑚𝑚3) medan bägge parametriseringar 
överskattar och är som högst 0.1 𝑘𝑘/𝑚𝑚3. 
 

 

Figur 4. (a) Höjden över markytan (i km) som funktion av molnandelen (i procent), (b) 
vatteninnehållet (i gram per kubikmeter) respektive (c) isinnehållet (i gram per kubikmeter). 
De röda linjerna ’’Control’’ (Cntl) är den gamla parametriseringen av iskärnbildning i modellen 
CAM5, de gröna linjerna är den nya (Phillips) och de svarta är observationerna (ARSCL och 
OBS). Bildkälla: återskapat från Liu et al. (2011).  

 
I figur 5 från Bouniol et al. (2010) visas resultat från fyra modeller: ECMWF, 
ARPEGE, RACMO och Met Office Unified Model (vilket benämns Met Office i detta 
arbete). Här används doppler- milimetervåglängdsradar- och lidarmätningar för 
jämförelse (Bouniol et al., 2010). I litteraturen undersöks flera olika platser, varvid 
figur 5 visar resultat från Cabauw som är en by i Nederländerna där en 213 m hög 
mast för meteorologisk forskning finns. Markbaserade mätinstrument passar extra väl 
för att undersöka de statistiska egenskaperna hos molntäcken på en specifik plats. 
Tre molnparametrar undersöks av Bouniol et al. (2010): molnfrekvens, molnandel 
och isvattenandel. Figur 5 fokuserar på molnfrekvensen. ECMWF och ARPEGE är 
globala NWP-modeller medan RACMO och Met Office är regionala modeller, och alla 
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använder olika horisontella och vertikala upplösningar. Molnfrekvens definieras som 
andelen molniga timmar mot det totala antalet timmar som observationerna pågår i 
en given höjd i modellens upplösning. Låga moln i detta arbete definieras som moln 
från 0.5 km till 3 km upp i atmosfären, vilket skiljer sig lite från definitionen i detta 
arbete där 2 km används som gränsen.  

Figur 5 fokuserar på säsongsvariationerna utgående från våren. I vertikalled visas 
medelsäsongsskillnaden i molnfrekvens i form av staplar, alltså skillnaden mellan 
respektive säsong och våren. Då Δ𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐 är positiv innebär det att det förekommer fler 
moln under den årstiden jämfört med våren. När den är negativ innebär det att det 
förekommer fler moln på våren än den årstiden. Den mörkaste stapeln är sommaren 
och bakåt i tiden är den ljusaste stapeln hösten. Figuren är indelad i fem delar, där 
kolumnen i vänster visar observationerna för första och andra året (2002–2003 
respektive 2003–2004), den i mitten visar samma sak för modellerna ECMWF och 
RACMO, och den åt höger visar det för ARPEGE med den nya 
molnparametriseringen och för Met Office. Varje graf är uppdelad i låga, medelhöga 
och höga moln. Under första perioden visar observationerna på högre mängd låga 
moln under hösten och vintern men lägre under sommaren. Under andra perioden är 
det färre låga moln på hösten men betydligt fler under vintern och lite fler under 
sommaren. ECMWF, RACMO och Met Office fångar första periodens högre mängd 
låga moln under hösten och vintern, och den lägre mängden under sommaren som 
även ARPEGE fångar. Andra periodens låga mängd fångar endast ARPEGE och Met 
Office, då ECMWF och RACMO överskattar mängden. Vinterns och sommarens 
högre mängd låga moln fångar samtliga modeller.  
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Figur 5. Molnfrekvensens medelanomali för olika säsonger och modeller. Referensårstiden 
som används är våren (differensen i molnfrekvensen på respektive säsong och våren). Den 
vänstra kolumnen visar observationerna, den mittersta visar modellen ECMWF och modellen 
RACMO, och den högra visar modellerna ARPEGE (med den nya molnparametriseringen, 
varvid siffran 2) och Met Office Unified Model. För varje modell finns en övre och en undre 
graf som representerar första årsperioden respektive den andra i området Cabauw. Varje 
graf är indelad i tre delar, en för låga, en för medelhöga och en för höga moln. Bildkälla: 
återpublicerat från Bouniol et al., 2010, copyright © American Meteorological Society. 

 

Yoo & Li (2012) utvärderar modellen GFS (Global Forecast System) med hjälp av 
satellitbilder. Den intressanta variabeln som studerades är molnandelen som visas i 
figur 6, som är återskapat av nedre delen av figur 6 i Yoo & Li (2012). Modellen 
använder parametriseringen av molnandelen som togs upp i bakgrundsdelen av 
denna rapport, det vill säga ekvation (14). De undersöker hela jorden i detta försök 
och därför används globala satellitbilder. Perioden som undersöks är januari och juli 
2007. Figur 6 visar molnandelen av låga moln som funktion av latituden i två grafer, 
där figur 6a är från januari 2007 och figur 6b är från juli 2007. OBS är 
observationsdata och GFS är modelldata. Yoo & Li (2012) räknade även ut 
månadsmedelvärdet av molnandelen för januari och juli. I januari fick modellen ut 
39,24% medan observationerna gav 38,98%. I juli fick modellen ut 31,15% och 
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observationerna fick ut 37,11% (Yoo & Li, 2012). Figur 6a, det vill säga januari, visar 
att modellen överskattar mängden moln i området -60 grader till -40 grader, och 
dessutom i området strax över 40 grader till 60 grader med upp mot 60% (vid 60 
grader är observationerna nära 10% och modellen är nära 70%). Mellan -40 grader 
och 40 grader skiljer de sig med högst 10%. Figur 6b (juli) visar också på 
överskattning i området -60 grader till -40 grader med upp mot nära 80%. I området -
40 till 60 grader underskattas mängden låga moln med som mest 20%. 
  

 
Figur 6. Molnandelen (i procent) av låga moln som funktion av latituden (i grader norr) för 
januari (a) och juli (b) framtagna med modellen GFS och jämförda med observationer. Blå är 
modellkörningen och orange är observationerna. Bildkälla: återskapat från Yoo & Li (2012).  

 
5. Diskussion 
Resultaten som är med i denna rapport är framställda av olika forskargrupper som 
undersöker prognosmodellers förmåga att simulera moln. De olika grupperna 
tenderar att ofta använda markbaserade instrument tack vare dess förmåga att mäta 
molntäcke och molnbashöjd samt att kontinuerliga data är enkelt tillgängliga från 
denna typ av instrument. Arbizu-Barrena et al. (2015) använder markbaserade 
ceilometrar, vilket även Liu et al. (2011) gör med tillägg av molnradar. Bouniol et al. 
(2010) har också valt att använda markbaserade mätinstrument så som radar och 
lidar. Yoo & Li (2012) har däremot valt att undersöka molnparametrar på en global 
skala, vilket har gjort att de valt att använda satellitprodukter. På grund av hur 
utvärderingsmetoderna samt vad som fås ut av modellerna skiljer sig kan det vara 
svårt att göra en direkt jämförelse mellan dem. Även det faktum att modellerna 
används på olika platser kan göra direkta jämförelser svåra. Däremot är fokuset här 
att ge en överblick över hur väl dessa modeller simulerar låga moln i allmänhet.  

I figur 3a, 3b och 3c finns alltså grafer över FB för WRF-modellen med de sex 
olika MP-parametriseringarna (Arbizu-Barrena et al., 2015). Figur 3a visar värden 
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som alla ligger nära 1. Detta innebär antingen att 𝑏𝑏 (antalet falska molnupptäckter) 
och 𝑐𝑐 (antalet gånger modellen missar ett moln) är betydligt mindre än ett eller helt 
enkelt att de är väldigt nära varandra. Arbizu-Barrena et al. (2015) beskriver 
scenariot som att 𝑏𝑏 och 𝑐𝑐 är väldigt nära varandra. Om modellen var perfekt och 
mätningarna var helt pålitliga skulle ett värde på FB av 1 förekomma eftersom 𝑐𝑐 och 
𝑏𝑏 skulle vara lika med 0. Det faktum att FB är under 1 och med tanke på värdena i 
figur 3b och 3c antyder det att 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 är mindre än 𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 (där 𝑎𝑎 antalet gånger 
modellen stämmer med mätningarna). Modellen underskattar alltså mängden låga 
moln, eftersom antalet missar är större än antalet falska alarm (Arbizu-Barrena et al., 
2015). Med de flesta parametriseringar är antingen 12 km eller 4 km önskvärd, då FB 
är som högst 1,25 för 12 km och som lägst strax under 0,75, men för det mesta 
mellan 0,75 och 1 för 4 km. 

Figur 3d, 3e och 3f visar istället Log-odds Ratio, ett logaritmiskt förhållande mellan 
antalet gånger modellen gör korrekta prognoser och antalet gånger modellen gör 
inkorrekta prognoser. Korrekt och inkorrekt är beroende av hur pålitliga mätningarna 
är, här utgås ifrån att de är tillräckligt pålitliga. Höga värden på Log-odds Ratio är 
önskvärda. Upplösningen 4 km har allmänt lägre värden än 12 km för alla 
parametriseringar. Däremot, när 12 km och 1,3 km jämförs har 1,3 km upplösning 
bättre värden för WSM6 och THOM, men lägre för resterande. Högst värde på Log-
odds Ratio har 12 km upplösning med NSSL. Att 12 km har de högsta värden på 
Log-odds Ratio i genomsnitt stämmer överens med att den har bra värden på FB. 
Detta betyder att 12 km upplösning ger bäst resultat, vilket är något oväntat eftersom 
det innebär att lägre upplösning ger bättre resultat. Anledningen till detta är 
antagligen att modellen tolererar större fel i placering av moln för lägre upplösning 
(Arbizu-Barrena et al., 2015). 

Figur 4 innehåller tre grafer (figur 4a, 4b och 4c) över molnandelen, vatteninnehåll 
respektive isinnehåll (Liu et al., 2011). Modellen som utvärderas här är CAM5 som är 
en klimatmodell kapabel att simulera moln. Vad gäller molnandelen gör modellen ett 
bra jobb att simulera detta med bägge parametriseringar av iskärnbildningen. 
Phillips-parametriseringen, vilket är den nya parametriseringen de testade, gör ett lite 
bättre jobb, men inte betydligt mycket bättre. Däremot misslyckas modellen i att 
simulera vatten- och isinnehåll (figur 4b respektive 4c). Vatteninnehållet underskattas 
kraftigt, med en liten förbättring med Phillips. Isinnehållet överskattas betydligt. Alltså 
är modellen kapabel att simulera ungefärliga molnmängder men är något sämre på 
att simulera innehållet, vilket kan bero på modellens förmåga att simulera 
mikrofysiken. Det vill säga, parametriseringen av mikrofysiken i modellen är inte 
tillräckligt representativ för den faktiska fördelningen av hydrometeorer i de uppmätta 
molnen. Liu et al. (2011) uttrycker det som att modellen är kapabel att simulera 
många olika sorters moln såsom låga stratocumulus eller djupa moln associerade 
med fronter.  

Resultat från Bouniol et al. (2010) visas i figur 5, där fyra olika modellers (ECMWF, 
RACMO, ARPEGE2 och Met Office) säsongscykler av låga moln jämförs. Eftersom 
ARPEGE2 inte användes förrän senare finns ingen data i början av första perioden. 
Utöver det stämmer modellernas säsongscykler bra överens under den första 
perioden, särskilt då de alla visa på lägre förekomster av låga moln under sommaren 
(Bouniol et al., 2010). Under första perioden på hösten tenderar ECMWF, RACMO 
och Met Office att överskatta mängden låga moln. På vintern tenderar ECMWF att 
överskatta en aning då RACMO och Met Office underskattar en aning. Under andra 
perioden (graferna på andra raden i första kolumnen, och andra och fjärde i andra 
och tredje kolumnen) varierar resultaten lite mer. Under hösten visar observationerna 



 19 

på lägre mängder låga moln än under våren. Detta fångar ARPEGE och Met Office 
medan ECMWF överskattar betydligt (observationerna visar -4% och modellen visar 
6%) och RACMO (cirka 2%) visar fortfarande på fler låga moln än våren men mindre 
än ECMWF. Vintern visar på betydligt högre mängd låga moln än våren (över 14%), 
vilket alla modeller har fångat. Till sist, sommaren under andra perioden har alla 
modeller överskattat i viss mån med en största avvikelse av modellen ECMWF som 
nästan är uppe på 10% medan observationerna är på 2%. I allmänhet lyckas 
modellerna däremot fånga säsongscyklerna väl. Bouniol et al. (2010) påpekar även 
några fel med modellerna, såsom att ECMWF och RACMO tenderar att skapa för 
många låga moln under högtryck vilket beror på att de har problem att återskapa 
temperaturinversioner på låg nivå. Dessutom är låga moln oftast överskattade av alla 
modeller förutom ARPEGE, särskilt under hösten. Den bäst anpassade modellen i 
detta fall är ARPEGE med den nya molnparametriseringen (Bouniol et al., 2010).  

Figur 6 visar zonala medelvärden av molnandelen av låga moln för olika latituder, 
där datapunkterna i blå färg är data från modellen och datapunkterna i orange färg är 
observationsdata. Ett liknande mönster syns i bägge graferna (figur 6a är januari 
månad och 6b är juli månad). I bägge grafer, vid -60 grader norr till -40 grader norr, 
överskattas molnandelen betydligt. I januari runt -60 grader norr är molnandelen runt 
72% i modellen medan den är 52% i observationerna. På samma ställe i juli når 
modellen runt 78% medan observationerna är nära 0%. I januari, även vid 40 grader 
norr till 60 grader norr, överskattas mängden låga moln betydligt medan den 
underskattas något under juli (runt 50% för observationerna och runt 42% för 
modellen). Skillnaderna är betydligt mindre i området -40 grader norr till 40 grader 
norr för bägge månader. För januari håller sig observationerna mellan 50% och 30%, 
och modellen håller sig mellan 50% och 20%. Liknande värden syns i juli, och under 
bägge månader i dessa latituder är mängden låga moln i modellen mindre än 
observationsalgoritmen. I detta område genererar GFS-modellen alltså färre låga 
moln än vad som gavs av satellitmätningarna under dessa perioder. Detta resultat 
skiljer sig från medelhöga och höga moln som överskattades av modellen. Modellen 
visade fler låga moln över landytor medan satelliterna visade fler låga moln över 
havsytor, vilket innebär att modellen missar låga marina stratocumulusmoln och 
överskattar kontinentala låga moln (Yoo & Li, 2012).  

Vad som många av dessa resultat har kommit fram till är att många modeller har 
en tendens att överskatta mängden låga moln. Modellen WRF överskattar mängden 
låga moln över en stad i Spanien när den använder 12 km upplösning, CAM5 
överskattar molnandelen med cirka 10% över 1,2 km ovanför marken i ett område i 
Alaska, ECMWF, RACMO, ARPEGE och Met Office överskattar ofta låga moln över 
Cabauw i Nederländerna, och GFS tenderar att överskatta låga moln närmre polerna 
än nära ekvatorn. Det är vad modellerna fått ut i de körningarna som gjort i 
respektive arbete. I flera tillfällen underskattas mängden låga moln också, till 
exempel WRF med upplösningen 4 och 1,3 km, vilket i detta fall förmodligen är på 
grund av att den lägre upplösningen på 12 km har större tolerans för felplacering av 
låga moln. Generellt är prognosmodellerna bra på att simulera makroskopiska 
egenskaper såsom molnandel och molnfrekvens i mindre, lokala skalor, till exempel 
CAM5 som fångar molnandelsprofilen väl eller de fyra modellerna som fångat 
säsongscykeln över Cabauw. På globala skalor skiljer sig observationer och 
modellen (figur 6). Nära ekvatorn är de inom 10% från varandra i bägge månader, 
men längre bort blir skillnaderna betydliga. Däremot skulle fler modellkörningar, med 
olika modeller dessutom, kunna göras för att bekräfta att de har sämre förmåga att 
förutsäga parametrar av låga moln på globala skalor.  
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6. Rekommendation 
För att gå vidare med detta arbete skulle ett mer kontrollerat test kunna utföras med 
det specifika syftet att undersöka modellers förmåga att simulera låga moln. Ett 
sådant test skulle kunna bestå av flera olika modeller på samma plats och samma 
tid. Sedan skulle det kunna jämföras med data från en kampanj där noggranna 
mätningar av både mikroskopiska (mätningar av hydrometeorer) och makroskopiska 
(molnandel med flera) egenskaper utförts. Detta skulle kunna göra det möjligt att 
göra en direkt jämförelse av olika modellers förmåga att simulera låga moln, vilket 
inte var möjligt i detta arbete. Därmed kan mer detaljer tas upp om mikrofysiken hos 
låga moln, vilket inte togs upp i betydlig mängd i detta arbete, men som har stor 
betydelse för hur väl dessa modeller fungerar i simuleringar av moln.  
 
7. Slutsatser 
Arbetet har gått ut på att summera resultat från tidigare arbeten, där prognosmodeller 
har använts för prognoser av moln och där resultat för låga moln har kunnat 
extraheras. Syftet var att svara på frågeställningen i detta arbete. Resultaten är från 
olika platser och är i viss mån i olika skalor, och de har dessutom jämförts med olika 
observationer såsom markbaserade instrument, rymdbaserade instrument och 
observatörer. Därför är det inte möjligt att kommentera direkt på de olika arbetens 
modeller förmågor gentemot varandra. För en sådan analys ska kunna göras krävs, 
som tidigare rekommenderat, en faktisk studie gjord för det specifika syftet.  

WRF-modellen ger bäst representation av molnfrekvens med 12 km upplösning 
(jämfört med de andra upplösningarna) på grund av att den upplösningen är 
representerar låga moln bäst, med FB på runt 1,2 och högsta värden på Log-odds 
Ratio. De andra (4 och 1,3 km) upplösningarna underskattade mängden låga moln 
(Arbizu-Barrena et al., 2015). GFS-modellen genererar generellt färre låga moln, men 
överskattar mängden låga moln över landytor och underskattar över havsytor (Yoo & 
Li, 2012). De andra modellerna utförde väl vad gäller att representera makroskopiska 
molnparametrar såsom molnandel och säsongsvariationer. Mikroskopiska parametrar 
är betydligt sämre representerade i modellerna, såsom vatten- och isinnehåll i CAM5 
(Liu et al., 2011).  

  För att hitta låga moln och ungefärlig mängd låga moln fungerar prognos-
modellerna generellt bra. Avvikelser från observationer kan bero på en del olika 
faktorer, bland annat otillräcklig representation av mikrofysiken i modellerna eller 
möjligtvis fel i själva observationerna, det vill säga mätfel. Denna kunskap om 
prognosmodellers förmåga att göra prognoser av låga moln är nämligen viktig för att 
kunna förbättra väderprognoser, för flygtrafiken att kunna ta emot träffsäkra 
prognoser av hur dessa moln kommer att bete sig inför uppstart, landning och 
flygning, och för att klimatmodeller ska kunna göra korrekta simuleringar som tar väl 
hänsyn till de låga molnens påverkan på klimatet.   
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