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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts för att bestämma 

fördelningen av blixtnedslag i Sverige. En databas med 

blixtdata för åren 1987-1994 har använts. Antalet blixtar 

per I 00 km2 och månad har beräknats, de 

högstamedelvärdena är I 0 blixtnedslag och dessa erhålles 

under juli månad. Andelen positiva blixtar har även 

undersökts och funnits variera beroende av latitud och 

temperatur. Under vintermånaderna är andelen positiva 

blixtnedslag större än under sommarmånaderna. 

1. Inledning 

Det finns olika metoder för lokalisering av 

blixturladdningar. Institutet för högspänningsforskning i 
Uppsala har ett system, vilket kallas LLP och står för 

Lightning Location and Protection system. Med detta 

blixtpejlsystem kan följande parametrar hos urladdningen 

beräknas: 

Tidpunkt 

Position 

Amplitud 

Polaritet 

(datum, klockslag) 

(longitud, latitud) 

(första urladdningens amplitud) 

(positiv eller negativ blixt) 

Multiplicitet (antalet urladdningar i samma 

blixtkanal) 

Institutet för högspänningsforskning i Uppsala har relativt 

kompletta registreringar för tidsperioden från 1987 fram 

till dagens datum. Med denna databas som grund har min 

målsättning varit att studera fördelningen av blixtnedslag i 
Sverige. Mera preciserat: 

Totala antalet blixtar under åren 1987-1994 

Antalet blixtar per km2 för det studerade området 

uppdelat på olika årstider (månad) 

Andelen positiva blixtar under perioden 

2. Blixtlokaliseringssystemet LLP 

2.1 Systemets sammansättning 

LLP-systemet är sammansatt av ett antal registrerande 

stationer samt en centralenhet som beräknar blixtens olika 

parametrar. I centralenheten lagras samtliga registrerade 

blixtar. Den registrerande stationen, "Direction Fmder" 

(DF) består av två enheter, en loopantenn och en 

plattantenn. Loopantennen är uppbyggd av två 

ortogonala loopantenner, den ena i nord-sydlig riktning 

och den andra i ost-västlig riktning. Biixtens magnetiska 

fält inducerar spänningar i de två loopantennerna. 

Plattantennen känner av det elektriska fältet och därmed 

kan blixtens polaritet avgöras. Enbart elektriska 



DATA
TERMINAL 

OF • STATION 

TELEPHONE 
LINE 

HAGNETIC 
FIELD ANTENNA 

Figur 1. Schematisk skiss av LLP-systemet, Israelsson et 

al., 1983 

fält som är karakteristiska för jordblixtar accepteras, 

sålunda tas ej molnblixtar med. Riktningen till en blixt 

beräknas i centralenheten med hjälp av de inducerade 

spänningarna i loopantennema och plattantennens 

registrering. För att lokalisera en blixt krävs att minst två 

stationer registrerar blixten. Om fler än två stationer 

registrerar samma blixt väljer centralenheten de två 

starkaste. 

I Sverige finns det numera nio DF-stationer. Det är även 

möjligt att använda två stationer i Norge. De finns 
utplacerade i: 

DF Ort Latitud Longitud 

DFl Uppsala 59,876 17,585 

DF2 Vitemölla 55,702 14,203 

DF3 Såtenäs 58,456 12,699 

DF4 Visby 57,653 18,337 

DF5 Hudiksvall 61,766 17,096 

DF6 Östersund 63,196 14,505 

DF7 Vilhelmina 64,580 16,841 

DF8 Luleå 65,543 22,183 

DF9 Kiruna 67,800 20,400 

DFIO Oslo 59,980 10,739 

DFll Trysil 61,188 12,264 
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2.2 Fel vid positionsbestämning 

När en blixt registreras av två DF-stationer och dessa har 

samma bäring till nedslaget kan ett litet slumpmässigt fel i 

vinkelbestämningen ge ett stort positionsfel. Detta 

avhjälps genom att centralenheten jämför de två 

inkommande signalernas amplitud och då kan ett korrekt 

avstånd till blixten beräknas. 

Positionsfel uppstår även pga ickevertikal blixtkanal, 

bakgrundsbrus och fluktuationer hos mätelektroniken. 

Dessa fel anses vara mindre än .1-2°, se Krider et al. 

1976. 

Fel uppstår även pga omgivningens påverkan på signalen. 

Dessa fel är olika för varje plats och måste därför 

utvärderas var för sig, se Schiitte, 1987. 

Det totala positionsfelet har utvärderats för ett 

motsvarande blixtlokaliseringssystem i USA av Maier, 

1991. Han undersökte positionsfelet runt Kennedy Space 

Center och kom fram till att felet är ungerar 8-1 O km. 

Figur 2. Skandinaviens DF-stationer 1991, Pisler,( ej 

publicerat) 



Värdet av positionsfelet på 8-10 km stöds av en 

jämförelse mellan det svenska LLP-systemet och det 

SMHI-ägda LPATS-systemet; se S0rense11; 1994. 

LP ATS är ett blixtlokaliseringssystem som bygger på en 

annan metod att bestämma blixtars position, se tex 

Oskarsson, 1989, En jämförande studie mellan 

blixtpejlsystemen LLP och LPATS. S0rensen kom fram 

till att avståndet mellan blixtar som uppmättes av båda 

systemen har ett medelvärde av 13,5 km. 

Eftersom det minsta gridavståndet som används i 

undersökninge,n är 40 km har dessa positionsfel ingen 

betydande inverkan. 

2.3 Systemets acceptans 

Blixtlokalise.ringssystemet klarar inte av att registrera 

100% av alla blixtar. Avståndet mellan blixt och 

DF-station har avgörande betydelse. Ju längre en 

DF1 Uppsala 
DF2 Viirmö~ 
DF3 såtrnas 
OF4 Visby 
DFS Hudiksv a TI 
DF6 Östersund 
DF7 Y11hrlmina 
DFS Luleå 

Figur 3. Beräknad acceptans med 8 DF-stationer, Pisler 

(ej publicerat) 
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blixts elektromagnetiska puls (EMP) utbreder sig ju 

svagare blir den. Förutom avståndet spelar även 

markkonduktiviteten in; högre konduktivitet ger högre 

acceptans. Om en signals amplitud ligger utanför 

systemets förprogrammerade amplitudområde kommer 

den att uteslutas. På så sätt går man miste om svaga 

blixtar eller blixtar som förekommer på långt avstånd från 

DF-stationerna. 

För det geografiska område jag valt att studera har E. 

Pisler beräknat .3cc.eptansen för LLP-systemet, se Pisler, 

(ej publicerat). Från januari 1987 till juli 1991 användes 

8 DF-stationer. I juli 1991 utök&des systemet med en 

DF-station i Kiruna. Det är även möjligt att använda 

stationerna i Oslo och Trysil. Se figurer för acceptans för 

respektive fall. 

0,74 
ss.o 12 

OFl Uppsala 
DF2 Vitemölla 
DF3 Såtenäs 
DF4 Visby 
DFS Hudiksv a TI 
DF6 Östersund 
DF7 Vilhelmin.l 
DFS Luleå 
OF9 Kiruna 
DF10 Oslo 
DF11 Trysll 

Figur 4. Beräknad acceptans med 11 DF-stationer, Pisler 

(ej publicerat) 



2.4 Utförande 

Målet var att täcka Sverige med omgivande kust. 

Området som valdes för studien blev mellan 10°E-24°E 

och 55"N-69"N. Det är samma område för vilket Pisler 

har beräknat systemets acceptans. Området delades in i 

448 lika stora rutor. Varje ruta är I 0 bred. Höjden är 

anpassad så att alla rutor har samma area. Arean för en 

ruta är 2545.2 km2• Hela områdets area är 1140242 km2• 

Först fördes all blixtdata för det utvalda området över till 
en PC. Utgångspunkten vid beräknandet av statistiken 

var ett tidigare utvecklat program. Programmet kan läsa 

in en fil med blixtdata och plotta blixtarnas position på en 

sverigekarta. Programmet ändrades så att det istället för 

att plotta varje blixt räknade ut blixtarna i varje ruta och 

sedan skrev ut antalet blixtar per ytenhet i respektive 

ruta. För de andra parametrarna som tex andel positiva 

blixtar som funktion av ge.ograflskt läge var 

tillvägagångssättet liknande. De plottade kartorna kunde 

sedan analyseras. Figurer över resultatet finns med under 

avsnittet resultat. 

Figur 7. Antalet blixtar per I 00 km2 under november till 

mars 
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Under kortare tidsperioder har systemet varit ur funktion. 

De månader, som ej är kompletta, har ej tagits med vid 

beräkning av månadsmedelvärden. Hur många år varje 

månadsmedelvärde baserar sig på finns redovisat i figur 5. 

3. Resultat 

3.1 Totala antalet jordblixtar 

Tabell 6 vis1;1r totala antalet blixt1;1r som registrerats av 

systemet fur det valda området under perioden 

1987-1994. Ingen korrektion är gjord för att 

kompensera för den tid som systemet varit ur fi.mktion.. 

Under de åtta år, som denna undersökning baseras på, 

har LLP-systemet lokaliserat 701000 jordb!ixtar. 

Variationen mellan olika år är stor, från 47000 som lägst 

till 227000 som mest. Att antalet blixtnedslag uppvisar 

stor variation från år till år för det studerade geografiska 

området är inte underligt eftersom denna ytan är relativt 

liten. 

Figur 8. Antalet blixtar per 100 km2 för april månad 



Månad Antal år År Totalt antal Antal Andel 

Januari 5 blixtar positiva positiva 
blixtar blixtar 

Februari 6 
60000 14,5% 1987 8700 

Mars 5 
1988 227000 19000 8,3% 

April 5 
13,4% 1989 104000 14000 

Maj 5 
1990 47000 9350 20,1% 

Juni 7 
8000 15,9°/o 1991 50000 

Juli 6 
1992 71000 9100 12,9°/o 

Augusti 6 
1993 58000 9800 17% 

September 7 
1994 84000 7400 8,8% 

Oktober 7 
Summa 701000 85350 12,2 

November 4 

December 5 
Tabell 6 Totala antalet blixtar för det studerade området 

under 1987-1994 
Figur 5. Antalet år som månadsmedelvärdena baseras på. 

v® 
L__~v~·~~======---_JI ~I ~~~~~ 
Figur 9. Antalet blixtar per 100 km2 ror maj Figur l 0. Antalet blixtar per I 00 km2 för juni 
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Den slumpmässighet som är karakteristiskt för 

vädersystem kommer att ge stora skillnader i 

blixtfrekvens för en så liten yta som det är frågan om i 

denna undrsökning. 

Andelen positiva jordblixtar varierar mellan 8,3% och 

21 %. I nästa del av rapporten kommer 

månadsmedelvärden att redovisas. Kompletta månader 

har sammanställts och medelvärden för antalet blixtar per 

km2 samt andelen positiva blixtar har beräknats. 

3.2 Antalet jordblixtar per 100 km2 

Åskintensiteten uppvisar en ännu större variation under 

året än mellan olika år. Under vintermånaderna är 

blixtnedslagen ett mera sällsynt fenomen. Under 

sommaren är däremot åskverksamheten en vanlig 

företeelse. Åskfrekvenser på upp till 15-20 jordblixtar 

per I 00 km2 och månad är normalt för södra Sveriges 

inland under månaderna juli och augusti. Värdena för 

vintermånaderna skiljer sig betydligt från sommarens, 

områden, som under sommaren har en åskfrekvens på 

15-20 nedslag per I 00 km2 och månad, har under vintern 

värden som understiger 0,1 nedslag per 100 km2 och 

månad, dvs åskfrekvensen skiljer sig hundrafallt mellan 

sommar- och vintermånader. 

Blixtnedslagen under de fem vintermåriaderna uppgår till 

ungefär 1 % av det totala värdet. De värden som 

beräknats för månaderna november-mars kan därför 

adderas till ett värde och presenteras. 

Under sommarmånaderna är den höga solinstrålningen 

åskverksamhetens drivkälla, vilket kan utläsas i figurerna 

för åskintensitet för dessa månader,se figur 10, 11 och 

12. Södra Sveriges inland uppvisar maximum för det 

studerade området, vilket visar konvektionens betydelse. 

över hav är åskintensiteten ej lika hög under samma 

period. Vattnet uppvärms inte lika snabbt som land och 

därför blir inte åskintensiteten av samma slag. Däremot 

märks vattnets värmelagringsförmåga under 

höstmånaderna. Då är åskintensiteten relativt högre över 

.____ __ Il.____ __ ___. 
Figur 11. Antalet blixtar per 100 km2 för juli Figur 12. Antalet blixtar per 100 km2 för augusti 
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hav än vad den var under sommaren, se figur 13 och 14. 

Figur 7. visar en sammanställning av månaderna 

november-mars. Intensiteten är angiven i antal 

blixtnedslag per 100 km2 under fem månader. Ett svagt 

maximum finns över sydvästra Sverige men alla värden är 

låga. 

Figur 8. Aprils månadsmaximum ligger i sydöstra Sverige 

men det är fortfarande inga höga värden på 

blixtintensiteten. 

Maj månads medelvärde, se figur 9, har ett tydligt 

maximum över mellersta Sverige. Man ser att 

solinstrålningen har börjat ge effekt. Under juni månad 

,figur I 0, syns en tydlig rygg som sträcker sig från 

Småland in i mellersta Norrland. över Skåne hittar man 

också ett maximum med värden på över 6-7 nedslag per 

100 km2• över Östersjön finns ett lokalt maximum över 

Gotland. Det tyder på att en ö av Gotlands storlek har 

inverkan på åskfrekvensen. 

Figur 11. Juli är månaden med högsta 

blixtnedslagsfrekvensen. Maximum hittar man över södra 
Småland med ett värde på 10 nedslag per 100 km2• Hela 

Figur 13. Antalet blixtar per 100 km2 för september 
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Götaland har höga intensiteter, 5-8 enheter. Mellersta 

Norrland har också ett lokalt maximum på S'-6 enheter. 

Gotlands inverkan på blixtfrekvensen syns som en 

krökning av isolinjen. 

Figur 12. Under augusti har de höga värden, som juli 

uppvisade, sjunkit. Maximum är dock fortfarande på 10 

enheter men det har förskjutits något norrut. Norrlands 

värden har sjunkit betydligt. Detta tyder på att 

solinstrålningen har minskat. 

Under september månad sjunker värdena ytterligare, se 

figur13. Halmstad har maximumvärdet på 5 enheter. 

Figur 14. Under oktober månad har åskfrekvensen sjunkit 

ytterligare och är nu nästan nere. i vinternivåer. över 

Östersjön kan man se effekten av att vattnet fortfarande 

är förhållandevis varmt. De högsta värdena för oktober 

hittar man just över Östersjön med ett maximum strax 

söder om Ölands södra udde. 

Figur 15 visar antalet blixtar per I 00 km2 för hela året. 

Flest blixtnedslag sker i södra Sverige med maxvärden på 

20 enheter. 

I 
Figur 14. Antalet blixtar per 100 km2 för oktober 



Det går en åskrygg upp i Norrland med relativt höga 

värden. Man ser att åsknedslag är mycket vanligare över 

land än över hav. 

3.3 Andel positiva blixtnedslag 

Andelen positiva blixtnedslag anses vara en funktion av 

latituden, se Orville,(1994). Ju kallare det blir desto 

närmare marken kommer molnets positiva laddning och 

således ökar möjligheten för en positiv blixt, se Takeuti et 

al. (1980) 

En undersökning i USA visar att andelen positiva blixtar 

för USA är 4%, se Orville (1994), men undersökningen 

visar att andelen positiva blixtnedslag varierar kraftigt 

med latituden. Längre norrut ökade andelen positiva 

blixtnedslag. Orvilles medelvärde ror USA på 4% och 

medelvärdet här i Sverige på 12,2% stöder denna teori. 

Andelen positiva blixturladdningar ökar även under den 

kalla årstiden. 

Figur 15. Antalet blixtar per 100 km2 och år 
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En sammanställning av totala andelen pos1t1va 

urladdningar för januari, februari, juli och augusti har 

utförts. För januari och februari är medelvärdet av 

andelen positiva blixtar 41 % och för juli och augusti är 

siffran 14%. Av detta kan man dra slutsatsen att andelen 

positiva blixtar ökar under den kallare årstiden. 

Andelen positiva blixtar för januari samt juli har även 

plottats på en karta ror att påvisa de geografiska 

variationerna. 

Under juli månad, se figur 17, är andelen positiva blixtar 

lägst där blixtintensiteten är störst. Andelen positiva 

blixtar ökar med latitud. För januari månad ser man att 

andelen positiva blixtar ökar med latitud,se figur 16. 

Dessa resultat stöder teorin om att andelen positiva 

blixturladdningar ökar med latitud och under kallare 

årstider. 

Figur 16. Andelen positiva blixtar för januari 



4. Slutsatser 

Meningen med det här examensarbetet var att studera 

förekomsten av positiva och negativa jordblixtar i 

Sverige. Geografisk fördelning av antalet blixtar skulle 

även bearbetas. Blixtarnas multiplicitet skulle · också 

studeras. Totala antalet blixtar under perioden var 

701000. Andelen positiva av dessa var 12,2%. 

Åskintensiteten varierar kraftigt mellan årstiderna. 

Maximumvärdet, 10 blixtnedslag per 100 km2 fås under 

juli månad i Småland. 

Under vinterhalvåret understiger värdena 0,05 

blixtnedslag per I 00 km2 för hela Sverige. Man kan se 

att en ö som Gotland har inverkan på blixtfrekvens. 

Andelen positiva blixtnedslag var för perioden i Sverige 

12,2%, men det är ett värde som varierar mycket. De 

positiva blixtarnas andel ökar under vintern samt med 

ökande latitud. För januari och februari månad är 

medelvärdet av andelen positiva urladdningar 41 % samt 

för juli och augusti 14%. I framtiden bör blixtarnas 

multiplicitet studeras, vilket har stor betydelse för bl a 

planering av samhällets blixtskydd i hela Sverige. 

Avslutningsvis vill jag tacka min optimistiske handledare 

Sven Israelsson. Jag tackar även Institutionen för 

högspänningsforskning och då speciellt Thomas Götschl 

för all hjälp. Till sist vill jag tacka Titti för att tålmodigt 

ha stöttat mig under arbetets gång. 
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