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Abstract

Long range weather prediction and seasonal model performance from the
public’s perspective
Viktor Bergman

Long range weather prediction describe weather forecasts with a range longer than
14 days, but shorter than climate prediction models that predict climate change due to
global warming. Long range forecasting relies on sources of predictability that, for
example, changes slowly such as sea surface temperatures, or varies in predictable
patterns like the El Nińo-Southern Oscillation. Many sectors of industry and society
that today use weather forecasting in their day-to-day decision making, such as
agriculture, energy or any other weather sensitive sector, have potentially much to
benefit from accurate and reliable long range forecasts. Among potential users is of
course the general public. The purpose of this study is to give an introduction to long
range weather prediction and attempt to evaluate the performance of ECMWF’s
SEAS5 seasonal model, which is one of the most well known and established S2S
models, by using earlier research and ECMWF’s publicly available verification charts.
This was done from the public’s perspective of what would be considered a “good”
forecast, mainly from near surface air temperature but also precipitation, during winter
and summer in Europe, on the aspects of skill (accuracy) and reliability (in the sense
that a probabilistic forecast of 60% for an event also is observed around 60% of the
time). SEAS5 overall doesn’t quite reach “good” skill levels for near surface
temperature, if “good” is defined as synoptically significant. The skill level varies
significantly though, depending on region and season, with southern/southeastern
Europe during summer and parts of northern Europe during winter being notable
“good” situations. Reliability is generally good, even if it is difficult to know how
reliability varies spatially. However, precipitation shows very little skill and low
reliability, no matter the season or region.

Keywords: S2S, long range forecasting, SEAS5 verification, Europe, public
perspective
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Sammanfattning

Väderprognoser på lång räckvidd och säsongsmodellers prestanda utifrån
allmänhetens perspektiv
Viktor Bergman

Långtidsprognoser beskriver gapet mellan väderprognoser och klimatmodeller som
förutspår klimatförändringar p.g.a. den globala uppvärmningen. Långtidsprognostik
förlitar sig på så kallade “källor av förutsägbarhet”. Dessa kan vara variabler som
ändrar sig långsamt, som havsvattnets yttemperatur, eller variationsmönster såsom
El Nińo-Southern Oscillation. Många industrisektorer och delar av samhället som
idag använder väderprognoser i sina dagliga beslut, som t.ex. jordbruksindustrin,
energiindustrin eller någon annan väderkänslig sektor, kan potentiellt dra nytta av
träffsäkra och pålitliga långtidsprognoser. Bland de potentiella användarna finns
förstås också privatpersoner. Syftet med denna studie är att introducera
långtidsprognostik och att försöka utvärdera prestandan av ECMWFs välkända och
etablerade säsongsmodell SEAS5, genom tidigare forskning och ECMWFs
verifikationsfigurer som finns tillgängliga för allmänheten. Utvärderingen gjordes
utifrån allmänhetens perspektiv och vad de skulle uppfatta som en “bra” prognos.
Marknära temperatur och delvis nederbörd undersöktes för Europa under sommar
och vinter, i termer av “skill” (träffsäkerhet) och “reliability” (pålitlighet, på så sätt att en
händelse som förutspås med 60% sannolikhet också ska observeras i ungefär 60%
av fallen). SEAS5 når inte riktigt upp i “bra” skill-nivåer för marknära temperatur, om
“bra” motsvarar synoptiskt användbar prognos. Det finns dock stora skillnader mellan
olika platser och säsonger, där “bra” skill framförallt märks i södra/sydöstra Europa på
sommaren och delar av norra Europa på vintern. “Reliability” är generellt bra, även
om det är svårt att avgöra hur den skiljer mellan olika platser. Nederbörd visar dock
mycket dålig skill och låg “reliability” oavsett säsong eller plats.

Nyckelord: S2S, långtidsprognos, SEAS5 verifikation, Europa, allmänhetens
perspektiv
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1. Inledning

I dagens samhälle är väder och väderprognoser ett mycket bekant ämne. På internet
och i appar finns väderkartor, radar och detaljerade väderprognoser för specifika
platser från SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) och andra
vädertjänster. Dessa detaljerade “punktprognoser” sträcker sig nästan alltid 10-14
dagar framåt. Väderprognoser längre än så brukar inte ha något större värde då de
är alltför osäkra. Atmosfären brukar kallas kaotisk, eftersom små fel i initial-tillståndet
växer med prognoslängden och dominerar till slut hela lösningen. Den teoretiska
gränsen för pålitliga väderprognoser anses vara ungefär 14 dagar framåt (Bauer,
Thorpe, & Brunet, 2015; Hoskins, 2013; Lorenz, 1972; National Research Council
(NRC), 2010, s23). Många i samhället känner också till klimatmodeller som förutspår
utvecklingen av den globala uppvärmningen. Det som många inte känner till är att det
finns väderprognoser för längre tidsdistans (räckvidd) än 14 dagar. Dessa prognoser
förutspår snarare hur vädret kommer vara i medeltal, över en vecka, månad, eller
säsong, eftersom det förminskar effekten av atmosfärens kaos (National Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), 2016, s89; Weisheimer & Palmer,
2014). En långtidsprognos skulle exempelvis kunna besvara hurvida augusti månad
blir varmare eller kallare än normalt. Prognoser med räckvidd någonstans mellan 14
dagar och 1 år har inget officiellt namn annat än “långtidsprognoser”. I denna rapport
används dock S2S-prognoser (“Subseasonal to Seasonal”, NASEM, 2016) eftersom
det är mer kompakt och specifikt.

Prognoser framställs genom beräkning av superdatorer, som tillämpar olika
fysikaliska lagar och förhållanden i en matematisk “modell” (Warner, 2010). Både
vädermodeller och klimatmodeller existerar, men S2S-modeller är någonting mellan
dessa. Skillnaden mellan vädermodeller och S2S-modeller är att S2S-modeller
förlitar sig på variabler som förändras långsamt och därmed är förutsägbara, som
vädermodeller inte nödvändigtvis behöver ta hänsyn till. Dessa brukar kallas för
“källor av förutsägbarhet” och exempel på sådana är havstemperatur, isutbredning,
snötäcke, eller olika fysiska processer som agerar över längre tidsskalor (NASEM,
2016; NRC, 2010).

Oavsett typ av modell är förenklingar och avrundningar av verkligheten omöjliga att
undvika. Dessutom behövs något att utgå ifrån, ett initialtillstånd av atmosfären
och/eller klimatsystemet, som inte heller är exakt (Warner, 2010). Detta eftersom
dagens observationssystem knappast mäter förhållandena på varje plats, på varje
höjd i atmosfären/djup i havet. Istället fyller modellen i och beräknar det tomma
utrymmet via en process som kallas för data-assimilering (Warner, 2010). För att
minska effekten av alla fel i modellberäkningen och atmosfärens kaotiska natur,
används ensemblemetodik (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Lorenz, 1972; Warner,
2010). Detta går ut på att modellen körs flera gånger, med något olika men lika
rimliga initialtillstånd. På så vis kan alla körningar (ensemblen) analyseras för att t.ex.
bedöma vilken utveckling som är troligast (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Warner,
2010). Eftersom det finns många S2S-modeller att undersöka, valdes European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) modell, SEAS5, som är en
S2S-modell på den typiskt vanliga prognosperioden 3 månader (säsongsprognos).
Precis som de flesta andra S2S-modeller har prognoser för tidigare säsonger
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(1981-2016), “reforecasts”, beräknats med SEAS5, för att kalibrera modellen.
Exempelvis för att ta bort en temperaturbias, d.v.s. SEAS5 har genom alla reforecasts
konsekvent förutspått högre temperaturer än vad den borde i ett visst område
(Johnson, 2019; NASEM, 2016; Warner, 2010).

Flera sektorer i samhället kan dra nytta av S2S-prognoser. Kanske de mest
självklara är industrier inom jordbruk, energi- och vattenverksamhet, vilka ofta tar
beslut på vecko-, månad-, säsong- och årliga tidsskalor (NASEM, 2016; NRC, 2010,
s1). Exempelvis orsakar variationen av indiska monsunens nederbörd enorma
effekter för jordbruket och påverkar matproduktionen, GDP, och välfärden i Indien
(Krishnamurthy, & Sharma, 2017). Även skogsbrukssektorn (Jönsson & Lagergren,
2017), byggindustrin, transportsektorn och andra väderkänsliga sektorer kan ha
mycket att tjäna på pålitliga S2S-prognoser (NASEM, 2016; NRC, 2010; Warner,
2010; Weisheimer & Palmer, 2014). Liv skulle kunna räddas om nöd- och
katastrofhjälp kunde utplaceras i förväg på platser där extrema förhållanden är troliga
(NASEM, 2016; Warner, 2010). NASEM (2016) skriver även att det säkerligen finns
potentiella användsområden i sektorer som vi inte har någon aning om idag (se
NASEM, 2016, sektion 3 för en utförlig diskussion om användare och
användningsområden av S2S-prognoser).

Bland de potentiella användarna finns förstås också privatpersoner. Exempel på
frågeställningar som privatpersoner kan ha är “Ska jag ta semester i Sverige eller
utomlands?” eller “Måste jag köpa det där AC-systemet som jag alltid velat ha, eller
kan det vänta till nästa år?”. Är S2S-prognoser tillräckligt “bra” och pålitliga för att
privatpersoner ska kunna svara på sådana frågeställningar? För att kunna besvara
dessa frågor används två olika typer av mått, “skill” och “reliability”, vilket i grova drag
motsvarar “träffsäkerhet” och “pålitlighet”.

Det första av de två syftena i denna studie är att beskriva uppbyggnaden av samt
fysiken bakom S2S-modeller, vilket kan läsas i sektion 2.1-2.3 med en mer detaljerad
beskrivning av SEAS5 i sektion 2.4. Det andra av de två syftena är att bedöma
S2S-prognoser lite mer utifrån allmänhetens perspektiv. Sektion 4. visar exempel på
hur S2S-produkter kan se ut via SEAS5-kartor följt av ett försök till att uppskatta hur
“bra” SEAS5 egentligen är, via tidigare forskning, med fokus på Europa och
temperatur. Verifikationsmetoderna som används i denna rapport beskrivs i sektion
2.5. Resultatet diskuteras sedan i sektion 5.

2. Bakgrund

För att kunna diskutera långtidsprognoser, kan det vara bra att veta hur en vanlig
väderprognos är uppbyggd. Följande sektion sammanfattar funktionen av en vanlig
väderprognos, känt som ‘’Numerical Weather Prediction” (NWP). Fördjupande
läsning om NWP finns i Warner (2010) och Bauer, Thorpe, & Brunet (2015)
summerar utvecklingen av NWP. Dessa har till stora delar använts till att skriva
sammanfattningen.
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2.1 Introduktion till Numerical Weather Prediction (NWP)

Det finns ett antal ekvationer som brukar vara med i atmosfärsmodeller. Dessa är
rörelsmängdsekvationer för de tre olika kartesiska riktningarna, den termodynamiska
energiekvationen, den ideala gaslagen och kontinuitetsekvationen för total massa.
Rörelsemängdsekvationerna är baserade på Newtons andra lag och är anpassade
för jordens nästintill sfäriska jordklot. Den termodynamiska energiekvationen är
baserad på den första termodynamiska lagen och hanterar olika processer som
påverkar temperaturen. Den ideala gaslagen relaterar temperatur, densitet och tryck
till varandra. Kontinuitetsekvationen för total massa beskriver bevarandet av massa.
Det finns även en liknande ekvation specifikt för vattenånga. En komplett modell har
även kontinuitetsekvationer för moln-vatten/is och för olika typer av nederbörd.
(Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Kalnay, 2003; Warner, 2010, s6). Ekvation 1 visar ett
exempel på en ekvation, här rörelsemängdsekvationen för x-riktningen (öst):

∂u

∂t
= −u

∂u

∂x
− v

∂u

∂y
− w

∂u

∂z
+

uv tanφ

a
− uw

a
− 1

ρ

∂p

∂x
− 2Ω(w cosφ− v sinφ) + Fx (1)

I ekvationen ovan är u, v ,w är de 3 vindkomponenterna i ett kartesiskt system, φ är
latitud, a är jordens radie, ρ är luftens densitet, p är lufttryck och Ω är jordens
rotationsfrekvens. Fx är en generisk friktionsterm och summerar olika friktion- och
friktionsliknande krafter (i x-riktning, Warner, 2010).

Ekvationerna ovan har (idag) inga analytiska lösningar. “Numerical” i “Numerical
weather prediction” (NWP) beskriver just att ekvationerna ovan måste diskretiseras i
både tid och rum och lösas numeriskt (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015). Även om
Richardson (1922) föreslog att ekvationerna kunde lösas med numeriska algoritmer
och en enorm arbetsstyrka av människor, används idag superdatorer (Bauer, Thorpe,
& Brunet, 2015; Warner, 2010).

Den numeriska lösningen av modellekvationerna kan använda sig av många olika
slag av rumsliga diskretiseringar. Ofta används ett 3-dimensionellt gridnät, där varje
gridpunkt får representera en viss volym omkring sig. Även om själva beräkningarna i
globala modeller sker i ett sfäriskt koordinatsystem, måste prognosen kunna visas på
en karta på en dator eller tv-skärm (Warner, 2010, s25). Eftersom jordklotet är mer
eller mindre en sfär, används olika kartprojektioner för att representera atmosfären i
ett kartesiskt koordinatsystem (Warner, 2010, s17, s23). Alternativt tas latitud och
longitud direkt som horisontella koordinater för gridpunkterna, med vertikala
koordinater baserat på det radiella avståndet från jordens mittpunkt (Warner, 2010,
s30). Ytterligare ett alternativ är ett sfäriskt geodetiskt gridnät där jordens yta
representeras av många trianglar eller hexagoner (Warner, 2010, s33). Vilken metod
eller kartprojektion som används beror på var och vad modellen ska användas till
(Warner, 2010, s23).

Ju bättre upplösning (fler gridpunkter), desto större detalj av atmosfären kan
simuleras, men desto mer resurser kostar det. Enligt Warner (2010) är tumregeln att
10 gridpunkter behövs för att någorlunda bra representera en atmosfärisk våg av
något slag (Warner, 2010, s18). Globala väderprognosmodeller har så hög
upplösning som möjligt, men så låg upplösning att en prognos blir färdigt beräknad
inom rimlig tid. Enligt (Warner, 2010) har vissa modeller större upplösning i sådana
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områden där småskaliga processer dominerar, eller över det land modellen är
baserad i (Warner, 2010 s36).

Det finns även diskretiseringsmetoder som inte baserar sig på traditionella gridnät.
I spektrala metoder representeras den horisontella variationen med ekvationer som
baserar sig på modellekvationerna där de beroende variablerna är ändligt
expanderade via fourierserier eller Fourier-Legendre-funktioner. Från detta kan
funktioner härledas med höjd och tid som beroende variabler, vilka är diskretiserade
via mer traditionella metoder. Funktionerna stegas framåt i tid och variabler som
lufttryck måste tranformeras och sedan inverstransformeras för att relateras till
gridpunkter. Ett problem är att drivningsprocesser inte kan representeras med
spektrala metoder; dessa beräknas därför separat i “‘physical space” (någon typ av
gridpunktsmetod, Warner, 2010, s42, s46).

Precis som med den rumsliga diskretiseringen, diskretiseras även tiden, med
jämna avstånd mellan punkterna. Det kan vara via explicita eller implicita metoder
eller någon kombination av dem. Diskretiseringen i både rum och tid introducerar icke
fysiska egenskaper till lösningarna, och det finns stabilitetsvillkor som begränsar hur
långa tidsstegen kan vara, starkt beroende på den rumsliga upplösningen (Warner,
2010, s18, s20, s51).

Modellekvationerna har randvillkor vid markytan och havsytan, vilka har komplexa
interaktioner med atmosfären. Det behövs även en artificiell gräns någonstans vid
tropopausen (ca 10km) eller högre upp, eftersom simulering av hela atmosfären är
orimligt och kostsamt (Warner, 2010, s20). Ekvationerna har förstås även initiala
villkor. När modellkörningen initialiseras, används observationer från bland annat
observationsstationer, radar, satelliter, radiosonder o.s.v. till att skapa en bild av
atmosfären vid initialiseringstiden. Observationsdatan måste interpoleras till att
matcha modellens gridnät, helst på ett sådant sätt att de är konsekventa mellan
varandra och konsekventa enligt modellekvationerna. Annars skapas
icke-meteorologiska gravitationsvågor i lösningen vid initialisering, som dör ut
efterhand. Om vertikala vindförhållanden från exempelvis orografi och konvektion inte
är realistiskt representerade, måste modellen dessutom “värma upp” genom att börja
simulera dessa processer, vilket brukar kallas för “spin up”. En modell som
initialiseras utan ‘’spin up” brukar kallas för en “kall start” (Warner, 2010, s21,
s198-199).

På grund av ovan nämnda problem brukar det sägas att ungefär de första 12
timmarna av modellkörningen inte är användbara (för simulering av atmosfären).
Data-assimilering är en lösning på detta problem där man kombinerar färska
observationer med en modellkörning som startat t.ex. 12 timmar tidigare. I periodisk
data-assimilering används observationsdata bara vid initialiseringen av modellen, där
observationsdata integreras in i en gissning av atmosfärstillståndet, dvs en tidigare
kallstartad modellkörning eller tidigare data-assimilerad modellkörning. I kontinuerlig
data-assimilering integreras observationsdata in i en tidigare
kallstartad/data-assimilerad modellkörning allt eftersom observationsdata blir
tillgängliga, fram till initialiseringen (Warner, 2010, s21-22, s198, s211-212). Både
modellkörningen och observationerna har kända och okända fel som delvis
elimineras genom processen. När data-assimileringen är klar kallas den färdiga
produkten för “analys”.
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Diskretiseringen i rum och tid innebär att de fysikaliska processer som ska
simuleras, delas in i två grupper. En “resolved process” agerar på en skala som
spänner över flera gridpunkter. En “unresolved process” agerar på en skala mindre
än så, och måste parametriseras (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Warner, 2010, s17,
s120). Andra anledningar till parametrisering av fysikaliska processer kan vara att det
är beräkningsmässigt för dyrt annars, eller att det inte finns tillräckligt med kännedom
om hur en process fungerar (Warner, 2010, s119). Parametrisering innebär att
processen relateras via kända samband till beroende variabler i modellekvationerna
(Warner, 2010, s23). Bra parametriseringar av fysikaliska processer är mycket viktigt
för att uppnå träffsäkra prognoser eftersom de till stor del bestämmer de vanliga
variablerna vind, nederbörd och temperatur (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Warner,
2010, s119). Exempel på parametriserade processer är molnmikrofysik, konvektion,
strålning, och processer i och runt det atmosfäriska gränsskiktet (Warner, 2010). Vid
gränsen till hav/markytan och atmosfären sker också många viktiga processer som
parametriseras, som exempelvis markytans uppvärmning och värmeflöde ut i
atmosfären eller havets vågor som sänder fukt upp i atmosfären (Warner, 2010,
s171).

2.2 Ensemblemetoder

Modellekvationerna är känsliga för små störningar i initialtillståndet, d.v.s. tillståndet
av atmosfären vid modellinitialisering är väldigt viktigt att representera exakt rätt
(Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Lorenz, 1963, 1972). Enligt Lorenz (1963, 1972)
skulle till och med något så litet som en fjärils vingslag vara viktigt för att kunna
beskriva korrekt utveckling av vädret. Detta eftersom fel i initialtillståndet växer sig allt
större med längre simuleringstid och dominerar till slut hela lösningen, d.v.s. helt fel
väder. Detta tillsammans med alla approximationer och oundvikliga fel i simuleringen
av atmosfären som NWP innebär, gör ensemblemetodik (som är stokastisk) till ett
starkt komplement till den deterministiska modellkörningen (Lorenz, 1972; Bauer,
Thorpe, & Brunet, 2015; Warner, 2010, s252).

Idén med ensemblemetoder är att försöka uppskatta hur dessa fel påverkar
osäkerheten i prognosen, med hjälp av separata modellkörningar, som har
godtyckligt införda störningar i samma storleksordning som felen i initialtillståndet
och/eller modellen har (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Warner, 2010, s252). Dessa
separata körningar brukar ha lägre horisontell upplösning för att spara
datorprestanda (Warner, 2010, s254). Warner (2010, s252) listar flera fördelar med
ensembleprognoser jämfört med en enskild deterministisk prognos: Genomsnittet av
alla ensemblemedlemmar är generellt mer träffsäker än en enskild medlem,
spridningen mellan ensemblemedlemmar kan fungera som ett slags mått för
osäkerhet och påvisa möjligheten av extremt väder (Warner, 2010, s252). Bauer,
Thorpe, & Brunet (2015) skriver att ensemblemetoder är speciellt användbart för
variabler som har stor variation. En ensemble för nederbörd visar osäkerheten i plats
och intensitet, vilket är mycket användbart för användare (Bauer, Thorpe, & Brunet,
2015). De många fördelarna med ensemblemetoder har gjort att metoderna även har
börjat användas inom det viktiga området data-assimilering (Bauer, Thorpe, & Brunet,
2015; Warner, 2010, s253). Figur 1 visar ett exempel på hur en produkt baserad på
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ensemblemetodik kan se ut, som visar att en enskild deterministisk lösning inte alltid
ger hela bilden.

Figur 1. Ensembleprognos för temperatur på 850 hpa höjd för en fiktiv modell på en fiktiv plats.
Den streckade svarta linjen visar den deterministiska körningen (körd med högre upplösning),
de röda linjerna visar de 10 medlemmarna i ensemblen och den streckade gröna linjen är
ensemblens genomsnitt.

2.3 Metoder för långtidsprognoser

2.3.1 Teoretisk gräns för detaljerade deterministiska väderprognoser

Ända sedan väderprognoser började produceras, har räckvidden för prognoser med
någorlunda hög skill (se sektion 2.5) ökat, med ungefär 1 dag per årtionde (Bauer,
Thorpe, & Brunet, 2015; Simmons & Hollingsworth, 2002). Redan 1963 kom Lorenz
fram till att deterministiska system av ordinära icke-linjära ekvationer (applicerade i
meteorologiska samband) är mycket känsliga för fel i initialtillståndet och att pålitliga
långa väderprognoser därför verkar omöjliga (Lorenz, 1963). 1972 spekulerar Lorenz
att fel som växt från den finare väderstrukturen, d.v.s. “unresolved processes”, som
exempelvis små stackmoln, är det som främst begränsar räckvidden på
väderprognoser. Detta eftersom de orsakar fel i den storskaliga väderstrukturen efter
ca 1 dag, som sedan växer som om de var där från början. En fördubbling av
upplösningen i den finare strukturen skulle förlänga räckvidden på skapliga prognoser
med bara några timmar, om ens det. Lorenz är därför tveksam på om det kommer att
gå att göra prognoser av något större värde för mycket längre än 14 dagar framåt och
att det då (1972) inte heller fanns några bevis för längre prognoser, vilket Bauer,
Thorpe, & Brunet (2015) och NRC (2010) mer eller mindre bekräftar att det är även
så idag (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Hoskins, 2013; Lorenz, 1972; NRC, 2010,
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s23). Dock bör det poängteras att den pålitliga räckvidden på väderprognoser
varierar, beroende på bland annat plats och på hur förutsägbara specifika
vädersituationer är (Warner, 2010, s289).

2.3.2 ISI-prognoser och S2S-prognoser

I kontrast till väderprognosmodeller finns klimatmodeller. Klimatmodeller har mycket
gemensamt med metoderna inom NWP eftersom båda lyder under samma fysikaliska
lagar (Bauer, Thorpe, & Brunet, 2015; Warner, 2010, s407). Klimatmodellerna
förutsäger också hur klimatet utvecklas, dvs det genomsnittliga vädret över en vecka,
månad, år etc, och inte enstaka väderhändelser. Klimatmodeller används till
prognoser från ungefär en säsong till flera hundra år (Warner, 2010, s507), men
brukar vara associerade med simulering av klimatförändringar på tiotals eller
hundratals år (NRC, 2010, s1; Warner, 2010, s407-432).

Denna rapport handlar om det mindre kända området mellan traditionella
väderprognoser och klimatmodeller som simulerar klimatförändringar (NASEM,
2016). Säsongsprognoser är ett vanligt namn för denna prognoslängd, men beskriver
bara en typ av långtidsprognoser, nämligen prognoser över genomsnittliga
förhållanden i en 3 månadersperiod, eller prognos på genomsnittliga förhållanden
över en månad, en säsong i förväg (NASEM, 2016, s14). I försök att kvantifiera detta
gap, har NASEM (2016) och NRC (2010) skapat nya termer. I NRC (2010) används
ISI, alltså “Intraseasonal to interannual”, vilket sträcker sig från ca 2 veckor till flera år.
NASEM (2016)s version är mycket liknande och är utbytbar mot ISI, men skiljer sig
lite. Deras definition av S2S är “Subseasonal to Seasonal” och beskriver en
prognosräckvidd som täcker mellan 2 veckor och 12 månader. NASEM (2016) anser
också att termen S2S har löst börjat användas av forskare i ämnet. Eftersom denna
rapport inte omfattar prognoser med räckvidd på över 1 år, kommer termerna
säsongsprognos eller S2S-prognos att användas.

2.3.3 Källor av förutsägbarhet

Jordens klimatsystem brukar delas in i flera olika sfärer som beskriver
komponenterna i det som påverkar jordens klimat. Dessa sfärer är atmosfären,
kryosfären (is och snö-utbredning), havet, jordens landyta och biosfären, där växter
står för den största påverkan, men även människan påverkar mycket (Gettelman &
Rood, 2016). Klimatmodeller får mycket av sin “forecast skill” (prognosförmåga) från
sfärer i klimatsystemet som inte är atmosfären, eftersom dessa ändrar sig
långsammare (NRC, 2010, s1; Warner, 2010, s421). I dessa sfärer och också delvis
atmosfären finns “källor av förutsägbarhet” (förkortas som KaF i denna rapport, på
engelska “sources of predictability”), som representerar variabler eller processer i en
eller flera sfärer som påverkar klimatet på många olika tidsskalor (NRC, 2010, s2-3;
NASEM, 2016, s1), vilka ofta antas vara konstanta i NWP (Warner, 2010, s408).
Många KaF på S2S-tidsskalor är kända, men är ofta dåligt förstådda och dåligt
implementerade i modeller, samtidigt som det troligtvis finns fler oupptäckta KaF.
(NRC, 2010, s2-3, s39; NASEM, 2016, s1, s70-71).

Källor av förutsägbarhet kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin
beskriver klimatvariabler som har något slags “minne” eller “tröghet”. Det kallas så för
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att variationer i variablerna främst sker på tidsskalor mellan 1 dag och flera år, vilket
är mycket långsammare än vädret. De brukar relateras till kvantitet, med
klimatprocesser som ändrar kvantiteten av variabler i olika “reservoarer” över tid. Det
kan t.ex. vara utbredning på snötäcke, eller temperaturavvikelse (värmemängd) i
exempelvis havet. Den andra kategorin handlar snarare om interaktioner mellan
variabler (med tröghet) eller feedbackprocesser, som orsakar variation. Detta brukar
kallas “modes of predictability” och förutsägbarheten kommer från förstärkning- och
försvagningsmekanismer som skapar cykliska mönster eller oscilleringar, med
förutsägbara egenskaper och livslängd. De nästkommande stegen i livscykeln av
variationsmönstret kan då förutspås. Ett exempel är El Nińo-Southern Oscillation
(ENSO), vars olika faser påverkar nederbörd- och temperaturmönster över hela
världen. När en KaF påverkar väder och klimat över ett stort geografiskt område,
även långt utanför sitt ursprung, brukar det kallas för “teleconnection”. Det är för att
interaktioner mellan de olika sfärerna kan “transportera” förutsägbarhet till en
avlägsen plats. Den tredje kategorin har med extern drivning (“external forcing”) att
göra som påverkar klimatet regionalt eller globalt på S2S-tidsskalor. Exempel på
externa drivningar är solinstrålningens dagliga- eller säsongscykel, vulkanutbrott,
eller mänsklig påverkan som exempelvis förändringar i halten av olika aerosoler och
växthusgaser eller förändrad markanvändning (NRC, 2010, s2, s26-28, s32; NASEM,
2016, s70-71, 82).

Ungefärliga inre tidsskalor för KaF-processer existerar, och dessa tidsskalor
uppstår ofta av en kombination av “trögheter” och feedback-processer. Men det
betyder inte nödvändigtvis att de inte kan användas för prognoser på andra
tidsskalor. Det är också svårt att veta hur lång tid framåt varje KaF kan förutspås, och
hur mycket skill dessa kan tillföra till en prognos. För att ytterligare komplicera saker,
verkar många KaF bero på varandra (NRC, 2010, s28-30; Weisheimer et al., 2019).
Det finns alltför många KaF att beröra för omfattningen av den här rapporten, men
några av de viktigaste berörs i nästa stycke och tabell 1 summeras typer och
tidsskalor på några olika KaF. För ytterligare läsning finns sammanfattningar i NRC
(2010) och NASEM (2016).

Värmeinnehållet i övre delen av havet (tröghets-kategorin) har stor påverkan på
atmosfären ovanför. Eftersom havsvatten har ca 3500 gånger större värmekapacitet
än luft, krävs lika mycket energi att värma upp de översta 2,5 metrarna av havsvattnet
som atmosfärskolumnen ovanför. Dessutom är havet bra på att släppa och ta upp
energi vilket gör det mycket viktigt till att förutspå utvecklingen av lufttemperatur
ovanför (NRC, 2010, s30; NASEM, 2016, s76). Avvikande havsis över polarområden
(tröghets-kategorin) tenderar att stanna kvar i långa perioder, och speciellt tjockleken
verkar vara avgörande. Exakt vilka effekter havsisen har på prognoser på lägre
breddgrader är oklart, men mer detaljerad modellering av polarisen tycks leda till
bättre skill i dessa områden (NRC, 2010, s31; NASEM, 2016, s79-80). Förekomst av
havsis tycks också påverka de banor som stormar tar och påverkar havets circulation
(NASEM, 2016 och källor som nämns i NASEM, 2016: Balmaseda et al., 2010; Bitz et
al., 2006; Screen et al., 2011). ENSO påverkar många delar av världen, men ur
kategorin av variationsmönster är det NAO (North Atlantic Oscillation) som påverkar
Europas väder till största del, speciellt under vintern. Ett positivt NAO-index innebär
milda vintrar i norra Europa. NAO beskriver ett viktigt cirkulationssystem, som är
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Tabell 1. Några av de viktigaste källorna av förutsägbarhet. För varje KaF visas kategorin enligt
texten i sektion 2.3.3 och en inre tidslängd som på något sätt är associerad med fenomenen.
Sammanställt från NRC (2010) och NASEM (2016).

Källa av Förutsägbarhet Kategori Associerad tidslängd

Grundvattennivå Tröghet 90 dagar-7 år
Havsis Tröghet 14 dagar-7 år
Markfuktighet Tröghet 10-250 dagar
Snötäcke Tröghet 10-200 dagar
Värmemängd på land Tröghet 1 dag-1 år
Växtlighet Tröghet 90 dagar-7 år
Convectively Coupled Equatorial Waves
(CCEW) Variationsmönster 5-20 dagar

El Nińo-Southern Oscillation (ENSO) Variationsmönster 100 dagar-7 år
Indian Ocean Dipole (IOD)/
Zonal Mode (ZM) Variationsmönster 10 dagar-2 år

Madden-Julian Oscillation (MJO) Variationsmönster 10-100 dagar
Monsun Variationsmönster 10 dagar-2 år
North Atlantic Oscillation (NAO) Variationsmönster 5-100 dagar
Quasi-Biennial Oscillation (QBO) Variationsmönster 26-28 månader
Tropical Instability Waves (TIW) Variationsmönster 5-21 dagar
Aerosoler Extern drivning 5 dagar-15 år
Fluktuerande solstrålning Extern drivning 7 år-50000 år
Förändrad markanvändning Extern drivning 1 år-3000 år
Vulkaner Extern drivning 1,5 dagar-7 år
Växthusgaser Extern drivning 7 år-50000 år

kopplat till den stratosfäriska polarvirveln, som i sin tur är lättare att förutspå. NAO är
relaterat till AO (Arctic Oscillation) och verkar vara kopplat till både MJO och QBO,
vilka är viktiga att representera detaljerat för att uppnå hög skill i NAO-prognoser
(NRC, 2010, s34-35; NASEM, 2016, s75). MJO (Madden-Julian Oscillation) är ett
område med starkare konvektion och nederbörd som också påverkar lokal cirkulation,
som långsamt rör sig österut i ekvatorialområdet. MJO har visat sig ha stora effekter
på globala väder- och klimatfenomen, beroende på dess fas och styrka (NRC, 2010,
s33; NASEM, 2016, s73). QBO (Quasi-Biennial Oscillation) är en av de mest
förutsägbara variationsmönstren, som påverkar vindflödet över ekvatorialområdet i
stratosfären. Flödet varierar mellan östligt och västligt flöde och drivs genom
stratosfäriska vågor som har sitt ursprung i troposfären. Stratosfären har en stark
påverkan på troposfären, och QBO påverkar styrkan på den stratosfäriska
polarvirveln och styrkan av västliga vindar på mellanhöga och höga breddgrader
(NRC, 2010, s35-36; NASEM, 2016, s75).
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2.3.4 Uppbyggnad av S2S-modeller

S2S-modeller har många likheter med väderprognosmodeller och klimatmodeller
som simulerar klimatförändringar. S2S-modeller kan generellt delas upp i 3 olika
komponenter: Observationer, statistiska och dynamiska modeller och
data-assimilering. Ytterligare en viktig aspekt är kalibrering av prognossystemen för
att bland annat bli av med bias. Många av de metoder som används inom
S2S-modellering börjar också appliceras i NWP på kortare tidsskalor (NASEM, 2016,
s91; NRC, 2010, s3, s56; Warner, 2010, s420). För att hantera kaotiska aspekter av
jordens klimat- och vädersystem, behöver medelvärden beräknas av S2S-data för
tillräckligt långa perioder och/eller tillräckligt många modellkörningar
(ensemblemedlemmar), beroende på modell och räckvidd på prognoserna (NASEM,
2016, s89; Weisheimer & Palmer, 2014). Dessa perioder kan vara veckovis,
månatliga eller säsongslånga perioder, och variabler som temperatur och nederbörd
visas oftast som avvikelser från det normala (klimatologiska) vilka är deterministiska
(exempelvis 1 grad över det normala) och/eller probabilistiska (sannolikhet för
varmare än normalt) (NASEM, 2016, s23, se exempelvis sektion 4.1).

För att kunna använda sig av KaF, måste även de andra sfärerna i klimatsystemet
annat än atmosfären simuleras. Varje sfär diskretiseras in i gridnät och en slags
“coupler” (kopplare) hanterar interaktionen mellan de olika sfärerna vid gränserna så
att information kan delas mellan dem (NASEM, 2016, s89; Warner, 2010, s420).
Precis som med NWP på kortare tidsdistanser används data-assimilering, för att
skapa ett så optimalt initialtillstånd som möjligt. Data-assimilering är i S2S-prognoser
extra viktigt eftersom observationssystemen i dessa olika sfärer inte är speciellt
etablerade, speciellt inte i alla tre dimensioner; modellerna behöver därför förse
denna information till initialiseringen (NASEM, 2016, s90, s92; NRC, 2010, s56;
Warner, 2010, s421). Även här parametriseras också de processer (inklusive KaF)
som är “unresolved” (NASEM, 2016, s89). Ensemblemetoder används i princip alltid,
med 10 eller fler medlemmar, där fler medlemmar är nödvändigt ju längre räckvidd
prognosen har (NASEM, 2016, s89, s91; Warner, 2010, s421-422). En metod för att
(delvis) eliminera fel orsakade av bland annat den fysikaliska parametriseringen är att
kombinera flera modeller in i en ensemble. Dessa multi-model ensemble (MME) tycks
ha generellt högre skill än en enskild modell, men det saknas förståelse om MME och
hur den ska sättas ihop på bästa sätt (NASEM, 2016, s150-151; NRC, 2010, s78-79;
Warner, 2010, s421). Kalibrering av S2S-modellen måste ske eftersom signalen från
prognosen oftast är svagare än de korrigeringar som behövs. Genom att skapa
historiska prognoser (engelska “reforecast” eller “hindcast”) på tidigare initialtillstånd
för de senaste 10-30 åren, som sedan verifieras med analyser under
prognosperioden, kan bias delvis elimineras. Om ändringar i modellen görs, behöver
modellen dock omkalibreras (NASEM, 2016, s89 & s91; Warner, 2010, s421).

Kvaliteten på prognoserna beror delvis på hur bra källor av förutsägbarhet
representeras i S2S-prognossystem. Tidigare förbättringar av prognoskvalité har
kommit från bättre förståelse av dessa KaF och implementation av dem i
prognosmodeller. Framtida förbättringar kommer också att handla om att utnyttja nya
KaF eller att förbättra existerande implementation av andra KaF (NRC, 2010, s2-s3).
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2.3.5 Analoga metoder

En Analog är, i meteorologisammanhang, ett atmosfärstillstånd som har observerats
till att likna ett annat atmosfärstillstånd, med avseende på en eller flera variabler.
Analoga prognosmetoder baserar sig på ett antagande att det nuvarande
atmosfärstillståndet kommer att utvecklas på ett liknande sätt som en historisk analog
(Bergen, & Harnack, 1982; Lorenz, 1969). Analoga prognosmetoder använder alltså
inga fysikaliska formler och tar generellt mindre datorprestanda (Bergen, & Harnack,
1982). Ett enormt problem med denna metodik är att det inte finns tillräckligt med
atmosfärstillstånd som är tillfredställande lika varandra, eftersom atmosfären inte har
observerats i detalj tillräckligt länge av mänskligheten (Bergen, & Harnack, 1982;
Lorenz, 1969; Toth, 1989, dock visar Chattopadhyay, Nabizadeh och Hassanzadeh
(2020) potential med deep learning-system). Men analoga prognoser på
S2S-räckvidd behöver inte exakta analoger för att påvisa viss skill (Toth, 1989), även
om analoga prognosmodeller är mest i forskningsstadiet. Ett exempel på en analog
produkt är en den som Peitao Peng i association med CPC/NCEP tillhandahåller. Via
genomsnittlig yttemperatur av havet under en månad, förutspås bland annat ENSO
och temperatur/nederbörd på säsongsbasis
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wd52pp/, hämtat 2 maj 2020).

2.4 ECMWF säsongsmodell SEAS5

Det finns många modeller som gör prognoser på S2S-perioder. För att minska ner
omfattningen av rapporten, begränsas rapporten till European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) säsongsmodell, och då framförallt
SEAS5 (Seasonal forecast System 5). SEAS5 är deras 5:e generation av modellen,
som ersatte System 4 i November 2017 (Johnson, 2019). ECMWFs säsongsmodell
är allmänt sett som en av de mer välkända och etablerade modellerna på
S2S-tidsskalor. SEAS5 använder ECMWFs IFS (integrated forecast system)
atmosfärsmodell, cykel 43r1, vilket betyder 6 års utveckling av IFS jämfört med
System 4 (Johnson, 2019; Stockdale, Johnson, Ferranti, Balmaseda & Briceag,
2018). Enligt ECMWF (u. å.) används IFS till alla deras operationella prognoser och
data-assimilationer. SEAS5 använder spektrala metoder för den horisontella
upplösningen med trunkering T319, vilket motsvarar grovt 65 km i upplösning. De
fysikaliska parametriseringarna sker på ett gridnät med ca 36 km horisontell
upplösning (“physical space”, se sektion 2.1). Atmosfären är uppdelad i 91 vertikala
delar och tidsupplösningen är 20 min (Johnson, 2019). Upplösningen är signifikant
bättre än System 4. Många av de viktiga fysikaliska parametriseringarna är baserade
på resultat från forskningsrapporter från framförallt de senaste 30 åren, där nya
metoder för moln och konvektion är några av de viktigare ändringarna jämfört med
System 4 (Johnson, 2019). SEAS5 använder havsmodellen Nucleus for European
Modelling of the Ocean model (NEMO) version 3.4.1, där havet delas in i 75 vertikala
delar istället för 42 i System 4, med översta lagret 1 meter djup istället för 10 meter.
SEAS5 kommer med en fullt dynamisk modell för kryosfären (Louvain-la-Neuve
sea-ice model version 2 (LIM2)), istället för en enkel empirisk modell i System 4.
Fysikaliska processer som involverar landytan (en av sfärerna i klimatsystemet) är
dock inbäddad i atmosfärsmodellen (Johnson, 2019). SEAS5 består av 51
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ensemblemedlemmar, som initialiseras på den första dagen i månaden och simuleras
framåt i 7 månader. För kalibrering användes 25 ensemblemedlemmar 1981 till 2016,
men bara 1993-2016 används för beräkning av prognosavvikelser för att minska
effekterna av att klimatet har blivit varmare. (Johnson, 2019; Stockdale et al., 2018).
Initialiseringen varierar beroende på komponent av modellen, men för prognoser
används ECMWFs operationella vädermodells analyser för land och atmosfär, och
ERA-Interim för “reforecasts” (Johnson, 2019).

2.5 Verifikationsmetoder

På något sätt måste det kunna avgöras hur väl en prognos stämmer in på
vädret/klimatet som har observerats. Den här sektionen går igenom några vanliga
verifikationsmetoder och statistiska mått som behövs för sektion 4. Warner (2010)
listar några vanliga termer inom verifikationsmetodik; noggrannhet, bias, skill och
referensprognos. Noggrannhet är ett mått på hur väl prognosvärden och
observationsvärden parvis genomsnittligt överensstämmer. Bias, även kallat
systematiskt fel, är ganska likt noggrannhet. Bias är ett mått på hur väl genomsnittet
av prognosvärden överensstämmer med genomsnittet av observationsvärden, d.v.s.
Bias = 1

N

∑N
i=1(Fi − Oi) = F̄ − Ō, där F är prognos och O är observation av någon

meteorologisk variabel (från en analys). Bias är alltså ett mått på hur partisk en
modell är till en viss händelse eller avvikelse av någon variabel, t.e.x. för mycket
nederbörd. Skill (förmåga) är noggrannheten av en prognos som på något sätt
relateras till en referensprognos. En skill score på 1 innebär då en perfekt prognos,
medan 0 innebär ingen förbättring jämfört med referensprognosen.
‘’Referensprognos” är ett något missvisande namn, då det egentligen inte behöver
vara någon prognos i vanlig mening. En referensprognos är ofta menad att
representera en prognos med minimal skill, och brukar därför vara en prognos där
nuvarande förhållanden, eller förhållandena i det senaste dygnets cykel (kallat
persistensprognos), fortsätter under hela prognosperioden. Alternativt används det
klimatologiska genomsnittet för prognosområdet, eller en slumpmässig prognos som
exempelvis är baserad på observationer under prognosperioden (Warner, 2010,
s295-296, s298-299).

2.5.1 Tercil

Medianen, är den data som är exakt i mitten av ett data-set, och delar in datan i två
delar där den ena delen har värden lägre än medianen och den andra har högre
värden. En “tercil” delar in ett data-set i tre delar på samma sätt som medianen, fast
vid en tredjedel (33,33. . . %) och två tredjedelar (66,66. . . %) (Wilks, 2019, s24-25).
Dessa tre delar kan då kallas för “lägsta”, “mitten” och “högsta tercilkategori” (se
sektion 4.1).

2.5.2 Anomaly correlation (AC)

Anomaly correlation (AC) är designat till att avgöra hur väl en prognos avvikelse från
det klimatologiska genomsnittet motsvarar observerad avvikelse. Det finns två
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versioner av AC; följande ekvation visar den version som kallas “uncentered”
(Météo-France et al., 2015; Wilks, 2019, sektion 9.8.4):

AC =

∑N
i=1 F

′
iO

′
i√∑N

i=1 F
′2
i ·

∑N
i=1O

′2
i

(2)

F representerar variabeln (temperatur, lufttryck osv) som förutspåddes för en specifik
gridpunkt, och O representerar motsvarande observerad variabel, som oftast kommer
via en analys. F ′ = F − C och O ′ = O − C , där C är det klimatologiska genomsnittet,
vilket kan vara observerat klimat eller modellklimat (se sektion 4.1) (Météo-France et
al., 2015; van den Dool, Becker, Chen, & Zhang, 2017; Wilks, 2019, sektion 9.8.4).
Summeringen är över tid, alltså summeras varje par av prognos- och
observationsvärden under den undersökta perioden upp till N tidpunkter (van den
Dool et al., 2017). Ekvationen gäller för en enskild gridpunkt, vanligen beräknas AC
för många gridpunkter och ritas upp på kartor för att visa den rumsliga variationen
(Météo-France et al., 2015). För att få “centered” AC ersätts alla F ′ med F ′ − F ′ och
O ′ med O ′ − O ′ där F ′ och O ′ refererar till det genomsnittliga värdet för F ′ och O ′ över
den geografiska region som är intressant. Anomaly correlation är inte känslig för bias,
och visar därför potentiell skill snarare än skill. AC har precis som skill score värden
mellan -1 och 1 (bäst) och frekventa användare av AC har subjektivt kommit fram till
att AC = 0,6 motsvarar en lämplig lägsta nivå för användbar prognos på synoptisk
skala (Wilks, 2019, sektion 9.8.4).

2.5.3 Relative operating characteristics (ROC)

Verifiering kan också ske genom att sätta ett Ja/Nej-villkor, t.e.x. förekomst av regn
eller dimma, eller överstigande av något värde (exempelvis temperatur över 10°C).
Då kan 4 olika fall definieras. a representerar antalet gånger som prognosen och
observationen resulterade i “Ja” (kallat “hits”). b representerar antalet gånger som
prognosen resulterade i “Ja”, men som inte observerades (kallat “false alarm”). c
representerar antalet gånger som prognosen förutspådde “Nej”, men som ändå
observerades (kallat “misses”). Slutligen representerar d antalet gånger som både
prognosen och observationen resulterade i “Nej” (kallat “correct negative”). Dessa
behövs för att definiera “hit rate”, eller “probability of detection” (POD),

POD =
a

a + c
(3)

som beskriver andelen “Ja”-händelser som också förutspåddes av prognosen.
“False-alarm rate”, eller “Probability of false detection” (POFD),

POFD =
b

b + d
(4)

beskriver istället andelen inkorrekta Ja-prognoser på den totala mängden
“Nej”-händelser (“false alarms”) (Météo-France et al., 2015; Warner, 2010, s296-298).
I ett optimalt prognossystem är POD = 1 och POFD = 0, men att bara utgå från en av
dem är potentiellt mycket missvisande, då ett system som bara producerar
“Ja”-prognoser skulle få POD = 1.
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Ett sätt att kombinera POD och POFD är ROC-diagram (“Relative operating
characteristics”, eller “Receiver Operating Characteristics”), vilket utvärderar
probabilistiska prognoser (prognoser som ger en procentsats, se sektion 4.1).
ROC-diagram har hit rate (POD) på den vertikala axeln och false alarm rate (POFD)
på den horisontella axeln (se sektion 4.2). Dessa ritas upp i diagrammet för olika
valda tröskelvärden av sannolikhet, t.ex. 2%, 4%, 6% osv, som sedan förenas med en
linje mellan varandra och nedre vänstra hörnet (punkten [0,0]) och övre högra hörnet
(punkten [1,1]). Om exempelvis ett “Ja/Nej”-villkor är “temperatur högre än 10°C” ,
innebär ett tröskelvärde på 0,6 (60%) att “Ja” bara förutspås då modellen förutspår
varmare än 10°C med 60% eller högre sannolikhet. Utifrån detta och observationer
kan utfallen a, b, c och d och därmed också hit rate och false alarm rate bestämmas
för varje tröskelvärde (Jolliffe, & Stephenson, 2012, s43-44; Météo-France et al.,
2015). En perfekt modell har en linje som går från punkten (0,0) (där tröskelvärdet är
1) längs med den vertikala axeln, och fortsätter sedan längs den övre horisontella
kanten till punkten (1,1). En modell som inte alls kan skilja på Ja- och Nej-händelser
(ingen skill) går exakt diagonalt från punkten (0,0) till (1,1); modellers ROC-kurvor
ligger därför någonstans emellan dessa, till vänster om diagonalen (Jolliffe, &
Stephenson, 2012, s38-39; Kharin & Zwiers, 2003; Wilks, 2019, sektion 9.4.6). ROC
score definieras som arean A under kurvan (där 1 därför motsvarar perfekt skill och
0,5 motsvarar ingen skill), medan ROC skill score ofta definieras som 2A− 1 så att ett
värde på 0 indikerar ingen skill, och 1 indikerar perfekt skill (Kharin & Zwiers, 2003;
Météo-France et al., 2015; Wilks, 2019, sektion 9.4.6). ROC score på 0,75 eller högre
(0,5 eller högre för ROC skill score) anses vara en bra score (Warner, 2010, s267).
ROC-diagram och ROC skill score är precis som AC okänslig för bias, och visar därför
snarare potentiell skill (Météo-France et al., 2015; Wilks, 2019, sektion 9.4.6). För
ytterligare läsning om ROC föreslås Jolliffe, & Stephenson (2012) eller Wilks (2019).

2.5.4 Brier skill score

Brier score (BS) utvärderar probabilistiska prognoser med bara en siffra och ges av
följande ekvation:

BS =
1

N

N∑
i=1

(Fi − Oi)
2 (5)

Som tidigare motsvarar Fi och Oi de totalt N paren av prognosvärden och
observerade värden. Men eftersom prognosen är probabilistisk, är alla Fi -värden
mellan 0 och 1. Oi är då 1 om den förutspådda händelsen inträffade, och 0 om den
inte gjorde det. BS har därför värden mellan 0 och 1, där 0 är bäst. Det finns andra
versioner av BS, men ekvation 5 är den mest använda och kallas ibland för “half brier
score” (Warner, 2010, s267-268; Wilks, 2019, sektion 9.4.2). Det finns även en Brier
skill score (BSS) som är definierad som:

BSS = 1 − BS

BSref
(6)

BSref är någon slags referensprognos (se ovan). BSS är 1 för en perfekt prognos och
0 eller under för prognoser sämre än referensprognosen (Météo-France et al., 2015;
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Warner, 2010, s267-268; Wilks, 2019, sektion 9.4.2). Deutscher Wetterdienst (DWD)
(u. å.) använder 0,05 för en godkänd prognos (med en klimatologisk
referensprognos).

2.5.5 Reliability diagram

“Reliability diagram” är till för att, precis som namnet antyder, uppskatta
tillförlitligheten av probabilistiska prognoser för något Ja/Nej-villkor. Figur 2a visar ett
exempel på strukturen av reliability diagram, utan några datapunkter. Se Wilks (2019)
sektion 9.4.3 och 9.4.4 för en enkel härledning av reliability diagram. På den
horisontella axeln visas den förutspådda sannolikheten för händelsen. Givet
prognosen, visas det på den vertikala axeln hur pass ofta händelsen faktiskt
inträffade. Självklart eftersträvas en exakt motsvarighet, d.v.s. alla gånger som
prognosen exempelvis har 40% sannolikhet för “Ja”, ska det i 40% av fallen också
ske. Denna perfekta motsvarighet representeras av den blå diagonala linjen (perfekt
reliability). Hur ofta händelsen inträffar i klimatet bestämmer positionen av den
vertikala och horisontella linjen, och vart alla linjer korsar varandra. I figur 2a har
“Ja/Nej”-händelsen en klimatologisk sannolikhet på en tredjedel, och skulle kunna
vara sannolikheten av någon tercil. Om en modells kurva följer den horisontella linjen
(ingen upplösning) betyder det att modellen inte kan fånga upp någon signal och
händelsen inträffar en tredjedel av gångerna, oavsett vad modellens prognos ger för
sannolikhet. “Upplösning” syftar här på en statistisk innebörd. Det går att visa att
linjen för ingen skill i BSS (med en klimatologisk referensprognos) ligger exakt mellan
linjerna för ingen upplösning och perfekt reliability. Punkter i kurvan som ligger mellan
linjen för ingen skill och den vertikala linjen, bidrar positivt till BSS (Warner, 2010,
s264; Weisheimer & Palmer, 2014; Wilks, 2019, sektion 9.4.3-9.4.4).

Oftast ritas modellens kurva upp i ett reliability diagram med ett begränsat antal
punkter, med linjesegment mellan punkterna. Detta eftersom modellen bara förutspår
vissa specifika procentsatser, eller att det inte finns tillräckligt med tillförlitlig data för
att rita upp en kontinuerlig kurva. I det senare fallet delas prognoserna in i olika
grupper, med olika sannolikhetsintervaller (t.e.x. 0-5%, 5-10% o.s.v.). En punkt
representerar då den genomsnittliga sannolikheten i en grupp. I normala fall visas
antalet prognoser i varje intervallgrupp på något sätt, antingen via storleken på
punkterna eller via ett medföljande histogram. En modells benägenhet att utfärda
prognoser med extrema sannolikheter kallas för modellens skarphet. För perfekt
evaluering ska helst prognosgrupperna vara lika stora (Météo-France et al., 2015;
Wilks, 2019, sektion 9.4.4).

Formen på kurvan visar olika egenskaper hos modellen. Några typexempel visas i
figur 2b-f. (b) visar en kurva där modellen presterar bra och är väl kalibrerad. (c) och
(d) visar exempel på bias i modellen. I brist på en bra svensk motsvarighet till
“under/over-forecasting bias”, används torr/blöt bias. Om Ja/Nej-villkoret är förekomst
av nederbörd, skulle modellen i (c) hela tiden förutspå lägre sannolikheter än det som
observerats (kurvan ligger under perfekt reliability) och därav tendera mot det “torra”
hållet. På samma sätt skulle kall/varm bias kunna användas i termer av temperatur.
(d) är då motsatsen (blöt bias), eftersom kurvan ligger över perfekt reliability. (e) och
(f) visar exempel på villkorlig bias som till skillnad av villkorslös bias bara visar bias i
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Figur 2. (a) Strukturen av ett reliability diagram. (b-f) Typexempel på formen av kurvor i re-
liability diagram jämfört med perfekt reliability (blå linje). Här är förutspådd sannolikhet från
prognosen på den horisontella axeln och observerad relativ frekvens på den vertikala axeln.
(b) Bra kalibrering. (c) Torr bias. (d) Blöt bias. (e) Dålig upplösning. (f) Bra upplösning.

vissa situationer. Fallet i (e) kallas för dålig upplösning (statistiskt sett) då modellen
överskattar sannolikheten i situationer med låg sannolikhet, och underskattar den i
situationer med hög sannolikhet. I (f) är situationen den omvända och modellen
fångar upp signalen bra, även om blöt bias förekommer vid låga sannolikheter och
torr bias vid höga sannolikheter. Ibland kallas (e) och (f) för “overconfident” respektive
“underconfident” (Météo-France et al., 2015; Warner, 2010, s263-264; Weisheimer &
Palmer, 2014; Wilks, 2019, sektion 9.4.4).

3. Metod

Denna rapport är en litteraturstudie och baserar sig därför på tidigare arbeten, med
syftet att beskriva fysiken bakom S2S-modeller och dess uppbyggnad samt att
genom allmänhetens perspektiv undersöka träffsäkerheten och pålitligheten hos
dem. Eftersom det finns mer än 20 S2S-modeller (WMO, 2017; Mladek, 2020), som
ofta har olika produkter, begränsades denna undersökning till ECMWFs väletablerade
och kända säsongsmodell SEAS5, som blev operationell 2017. För att ytterligare
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begränsa omfattningen, valdes Europa som regionfokus. Källsökning visade dock att
nästan inga studier har verifiering av SEAS5 som huvudsyfte. Detta beror troligtvis på
att SEAS5 är relativt ny och att ECMWF själva mer eller mindre redan har utvärderat
modellen i flera forskningsrapporter, samt att flera verifieringar finns tillgängligt på
ECMWFs webbsida (se sektion 4.2). Ytterligare en faktor är att S2S-prognostik
fortfarande är ett relativt okänt och outvecklat område i jämförelse med t.ex.
prognoser på kort räckvidd (NASEM, 2016). P.g.a. detta utvärderades även System 4
(föregångaren till SEAS5) delvis. Ytterligare begränsing är att temperatur och
nederbörd under sommar och vinter prioriterades (med huvudfokus på temperatur),
eftersom dessa är de mest intressanta variablerna från de flesta aktörers perspektiv.
Under den tidiga delen av arbetet pågick den extremt milda vintern 2019-2020, som
gav inspiration till det korta egna utvärderingsavsnittet sektion 4.3. Denna utvärdering
gjordes genom att jämföra några valda prognoskartor från ECMWF (se sektion 4.1)
med information från artiklar skrivna av ECMWF och SMHI.

Själva källsökningen gjordes dels under förstudien och dels under skrivandet. För
det mesta användes sökmotorerna Google eller Google Scholar och sökmotorn på
ECMWFs webbsida. Några av söktermerna var “ECMWF SEAS5”, “ECMWF SEAS5
europe verification”, “ECMWF SYS4 europe verification”, “numerical weather
prediction summary”, “analog forecast” och “analog forecast long range”. Andra
söktermer har också använts för att hitta material om specifika okända ord och
termer. Ytterligare referenser hittades genom att följa refererad litteratur i de källor
som hittats genom källsökningen. Vissa källor har rekommenderats av andra
personer relaterade till den här rapporten, med insikt i ämnet, men källorna kan i
vissa fall hittas via söktermerna ovan.

4. Resultat

4.1 Exempel på produkter från SEAS5

Ganska många produkter från SEAS5 finns vid rapportens skrivande tillgängligt för
allmänheten på ECMWFs webbsida
(https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/, hämtat 30 mars). På
Copernicus webbsida (https://climate.copernicus.eu/seasonal-forecasts, hämtat 30
mars) finns några fler, men alla är inte tillgängliga. Så kallade “Nino plumes” finns,
som liknande figur 1 visar en ensembleprodukt på hur ytvattnets temperaturavvikelse
(jämfört med 1981-2010) i olika områden av ENSO-regionen utvecklas, per
månadsbasis. Utöver prognos av ENSO finns prognoskartor som visar
säsongsprognos (d.v.s. genomsnittliga förhållanden över tre månader) för olika
variabler. Dessa är havets yttemperatur, temperatur på 2 meters höjd, temperatur på
850 hPa höjd, geopotentialhöjd för 500 hPa och nederbörd. Några olika karttyper av
variablerna går att välja, de flesta är probabilistiska på något sätt. Avvikelser
beräknas inte utifrån observerat klimat 1993-2016, utan snarare från de
genomsnittliga förhållanden som modellen såg i “reforecast”-perioden för samma år,
d.v.s. modellens beräknade klimat (ECMWF, 2017). Produkterna utgår ifrån “climate
size = 600” som betyder just att de 25 ensemblemedlemmarna beräknade för de 24
åren av säsonger bildar klimatet (25 · 24 = 600).
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Figur 3. Troligaste tercilkategorin och hur sannolik den är för lufttryck vid havsnivå, på en glo-
bal karta för perioden december-februari 2019-20. Blåa nyanser betyder att lägre lufttryck än
normalt är mest sannolikt medan röda nyanser betyder högre lufttryck än normalt är mest san-
nolikt. Vita områden har ingen dominerande tercilkategori, eller dominerande mittenkategori.
Generated using Copernicus Climate Change Service data from November 2019. The European Commission nor ECMWF is

responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.

Figur 4. Avvikelsen av modellensemblens genomsnitt jämfört med modellklimatet, för perioden
december-februari 2019-2020 på en europeisk karta. De färgade områdena representerar sta-
tistiskt signifikanta resultat, där de mest signifikanta områdena omsluts av gröna linjer. Generated

using Copernicus Climate Change Service data from November 2019. The European Commission nor ECMWF is responsible for

any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.
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Av de olika karttyperna kan sannolikheten för varje tercilkategori väljas. De tre
kategorierna motsvarar då ungefär normala förhållanden, lägre än normalt och högre
än normalt enligt modellklimatet. Det finns även en karttyp där tercilkategorierna
summeras in i deras mest troliga utfall, se exempelvis figur 3. Utöver detta kan
sannolikheten att variabeln utfaller högre än medianen väljas, och avvikelsen av
prognosens genomsnitt i variabelns enheter (t.ex. °C), se exempelvis figur 5. Det
finns också karttyper med sannolikheten för att de högsta eller lägsta 20% ska
inträffa, för alla variabler utom 850 hPa temperatur och 500 hPa geopotential, vilket
kan uppskatta sannolikheten för de lite mer extrema förhållandena, se exempelvis
figur 4. För varje karta kan geografisk region väljas, däribland Europa eller hela
världen (global). Prognoser för tremånadersperioder på tre olika månadslånga
ledtider kan väljas, så om en prognos utfärdas i februari kan prognoser för
Mars-April-Maj, April-Maj-Juni, eller Maj-Juni-Juli visas (vanligen brukar dessa
förkortas till MAM, AMJ och MJJ, via månadernas första bokstäver). Slutligen kan
även prognoser som utfärdades vid tidigare månader visas.

Figur 5. Europeisk prognos utfärdad november 2019 för sannolikheten att perioden december-
februari 2019-2020 blir en av de 20% varmaste säsongerna jämfört med modellklimatet. Genera-

ted using Copernicus Climate Change Service data from November 2019. The European Commission nor ECMWF is responsible

for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.

4.2 Hur “bra” är SEAS5s (och System 4s) prognoser?

Den här sektionen försöker kvantifiera hur pass träffsäker och pålitlig SEAS5 (och
delvis System 4) är, främst för temperatur nära marknivån men också lite om
nederbörd. Som nämnt i tidigare sektioner, ligger fokus på Europa. Figur 6-9 kommer
från ECMWFs webbsida. Många olika typer av uppskattningar av prognosernas
prestanda används nedan, och beskrivs i sektion 2.5.2-2.5.5.
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Figur 6. Global variation av anomaly correlation för temperatur nära marken, där den övre
kartan (a) visar AC för vinter (december, januari, februari) och den undre kartan (b) visar AC
för sommar (juni, juli, augusti), genererade i november respektive maj. Gäller för reforecast-
åren 1981-2016, körd med 25 ensemblemedlemmar. De svarta prickarna representerar om-
råden där AC-värdet är nollskilt med 95% konfidensintervall. This verification map made by ECMWF

can be found on ECMWF’s website (https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/), licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). This is a combination of two figures, and some parts of them have been

omitted.

Figur 6 visar anomaly correlation för temperatur nära marken, på en global karta
för vinter (a) och sommar (b). ECMWF har använt “cross validation”, alltså jämfört
varje prognos med alla år av reforecast-perioden (1981-2016) utom just det året som
prognosen är utfärdad för, så att mycket bias kan korrigeras. Efter detta beräknas AC
mellan ensemblens genomsnitt och de observerade avvikelserna. Cross validation
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underskattar värdet av AC något (Johnson, 2019). Förutsatt att AC över 0.6 är
godkänt (se sektion 2.5.2) är det mestadels i tropikerna som har godkänt, oavsett
årstid. Notera också ENSO-området, som har allra högst AC. Troligtvis är detta p.g.a.
att det är en av de viktigaste källorna av förutsägbarhet (Johnson, 2019; Weisheimer
& Palmer, 2014), som därför har stort fokus i S2S-modeller.

Utanför tropikerna är det mest vissa havsområden som har godkänd AC, samt
Grönland och delar av centralasien på sommaren. För Europas del är det inte alls
godkänt vintertid, med generellt 0-0,2 AC i medelhavsområdet och 0,2-0,4 i norra
Europa, undantaget Svalbard samt delar av Sverige och Finland, där AC är 0,4-0,6.
Sommaren är inte mycket bättre, med allra sämst AC på ungefär 0 i centraleuropa
och södra Skandinavien. Dock är det fläckvist godkänt AC i östra Medelhavet. En
viktig poäng med områdena täckta av 95% konfidensintervall (svarta pickar) är att en
del av dem är felaktiga.

Figur 7 visar ROC för marknära temperatur i Europa för 4 olika scenarier; kall
vinter (a), mild vinter (b), kall sommar (c) och varm sommar (d). Ja/Nej-villkoren är
alltså understigande/överstigande av lägsta/högsta tercil. I och med att det är en
sammanslagning av många gridpunkter, förloras den rumsliga variationen. För
Europa som helhet syns det att sommaren har generellt bättre potentiell skill (kurvan
är närmre det övre vänstra hörnet), speciellt för kalla somrar. Sämre är det på vintern,
kanske speciellt för kalla vintrar där kurvan närmar sig diagonalen. Detta reflekteras
också i ROC-score, som är 0,62 för kall vinter och 0,76 för kall sommar. 0,76 är ändå
dugligt då det här halvvägs till perfekt skill. Resultaten är dock generellt osäkra, vilket
syns via de grå staplarna i varje delfigur, samt konfidensintervallen för ROC-score.
Kall vinter skulle kunna ha så låg ROC-score som 0,55, vilket inte är långt ifrån ingen
skill (0,5). Figuren visar också vad som skulle hända vid olika tröskelvärden för
sannolikhet. För (d) skulle exempelvis uppnådd hit rate på 70% resultera i false alarm
rate på 40%.

Med figur 8 fås en lite mer rumslig variation genom ROC skill score. Här bekräftas
signalen på att SEAS5 är ganska pålitlig för de östra delarna av Medelhavet under
sommaren, framförallt för kalla somrar. Generellt har södra/sydöstra Europa bättre
skill än de norra delarna under sommaren, även om en del havsområden har relativt
hög skill i norr. Norra och västra landområdena av Europa har dock sämst ROC-skill,
vilket stämmer någorlunda överens med anomaly correlation (figur 6). För kalla
vintrar är förhållandet omvänt, med högre skill i norra Europa och nästan ingen skill
eller t.o.m. negativ skill i delar av Medelhavet. I dessa områden tenderar alltså
SEAS5 att förutspå varma säsonger när det blir kalla säsonger och vice-versa. För
varma vintrar är det något bättre skill i Medelhavet, men betydligt sämre skill för norra
Europa. För Sveriges del är det bara kalla vintrar som har någorlunda hög skill
(0,3-0,6). Men inte ens i detta fall täcks Sverige av 95% konfidensintervall (svarta
prickar) för nollskild skill. Detta innebär att det finns en betydande risk att det bara är
slumpen som bidragit till denna skill, vilket även gäller i alla andra områden med inget
nollskilt 95% konfidensintervall.
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Figur 7. ROC-diagram över 3 månaders genomsnittliga avvikelser för temperatur nära mar-
ken, för gridpunkter sammanslagna över Europa (hav och land), under reforecast-perioden
1981-2016 med 25 ensemblemedlemmar. De grå staplarna är 95% konfidensintervall för varje
tröskelvärde. För varje delfigur visas även ROC-score, med 95% konfidensintervall i parentes.
Genererade i november och maj för vinter respektive sommar. (a) December-Februari i den
lägsta tercilkategorin. (b) December-Februari i den högsta tercilkategorin. (c) Juni-Augusti i
den lägsta tercilkategorin. (d) Juni-Augusti i den högsta tercilkategorin. This verification diagram made

by ECMWF can be found on ECMWF’s website (https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/), licensed under CC BY-

NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). This is a combination of four figures, and some parts of them

have been omitted.
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Figur 8. ROC skill score i Europa, över 3 månaders genomsnittliga avvikelser för temperatur
nära marken, under reforecast-perioden 1981-2016 med 25 ensemblemedlemmar. Generera-
de i november och maj för vinter respektive sommar. De svarta prickarna representerar områ-
den där ROC skill score är nollskilt med 95% konfidensintervall. (a) December-Februari i den
lägsta tercilkategorin. (b) December-Februari i den högsta tercilkategorin. (c) Juni-Augusti i
den lägsta tercilkategorin. (d) Juni-Augusti i den högsta tercilkategorin. This verification map made by

ECMWF can be found on ECMWF’s website (https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/), licensed under CC BY-NC-

ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). This is a combination of four figures, and some parts of them have

been omitted.

Måtten ovan har bara uppskattat potentiella skill av SEAS5. Via figur 9 fås även en
indikation på bias och pålitlighet. Generellt är reliability ganska bra, men SEAS5 har
dålig upplösning (se sektion 2.5.5) samt dålig skarphet. Dock märks ingen riktig
villkorslös bias. Som tidigare i rapporten verkar det som att SEAS5 presterar bättre
under sommaren (c/d). SEAS5 har också problem med höga sannolikheter, med
väldigt få prognoser och tveksam reliability. Vid kalla vintrar (a) följer reliability-kurvan
den linje som indikerar ingen skill mot BSS. Undantaget är vid höga sannolikheter,
men det är väldigt få prognoser i dessa grupper, som därför har extrema 95%
konfidensintervall som i vissa fall täcker alla möjliga observerade frekvenser. De
flesta prognoserna ligger istället på sannolikheter runt en tredjedel. Kanske föga
förvånande är BSS (med klimatogi som referensprognos) mycket nära noll (0,030),
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Figur 9. Reliability diagram över 3 månaders genomsnittliga avvikelser för temperatur nära
marken, för gridpunkter sammanslagna över Europa (hav och land), under reforecast-perioden
1981-2016 med 25 ensemblemedlemmar. Storleken på punkterna visar antalet prognoser i
prognosgrupperna. De grå staplarna visar 95% konfidensintervall för varje grupp. BSS är även
beräknad för varje delfigur med 95% konfidensintervall i parentes. Genererade i november och
maj för vinter respektive sommar. (a) December-Februari i den lägsta tercilkategorin med BSS
= 0.030 (-0.043, 0.100). (b) December-Februari i den högsta tercilkategorin med BSS = 0.045
(-0.044, 0.113). (c) Juni-Augusti i den lägsta tercilkategorin med BSS = 0.172 (0.075, 0.239).
(d) Juni-Augusti i den högsta tercilkategorin med BSS = 0.122 (0.052, 0.183). This verification

diagram made by ECMWF can be found on ECMWF’s website (https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/), licensed

under CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). This is a combination of four figures, and some

parts of them have been omitted.

med konfidensintervall som inkluderar negativ score, vilket inte utesluter att
prognosen är bättre än en klimatologisk gissning. Varma vintrar (b) är något bättre,
med lite mer utspridda prognoser och brantare kurva. Återigen är dock skarpheten
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och höga sannolikheter ett problem. BSS är 0,045, vilket är något bättre. Kalla somrar
(c) är, som med de tidigare måtten, den bästa kategorin. Problemet med höga
sannolikheter kvarstår, men det mesta av kurvan följer perfekt reliability med viss
tendens åt dålig upplösning. BSS är här bättre med 0,172, vilket är klart över
godkänt. Skillnaden till varm sommar (d) är att spridningen av prognoserna är lite mer
jämn men kurvan har också lite sämre upplösning. Som ett resultat till detta är BSS
0,122, vilket fortfarande är klart godkänt. Enligt Johnson (2019) är reliability högre
överlag för gridpunkterna över hav än de över land.

Med en liknande utvärdering av nederbörd via ECMWFs webbsida
(https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/), märks det att SEAS5
prognoser för nederbörd är betydligt sämre. Exempelvis påvisar Europa i grova drag
0 i AC, både under sommaren och vintern. Samma sak gäller ROC, med ROC-score
bara något över 0,5 (ingen skill), och ingen större skillnad mellan sommar, vinter,
högsta tercil eller lägsta tercil. Med en närmare undersökning av ROC-score, syns
det att det mycket fläckvist skiftar mellan något positiv och något negativ score över
olika delar av Europa, vilket antagligen beror på att mängden nederbörd tenderar att
skilja kraftigt på korta avstånd. I termer av pålitlighet, är antalet prognoser som görs
extremt ofta nära en tredjedels sannolikhet, oavsett årstid och tercil. Lutningen på
kurvan i reliability-diagrammen är nästan obefintliga (bättre för högsta tercil), och
SEAS5 har därför mycket dålig (statistisk) upplösning.

SEAS5 har många förbättringar jämfört med System 4 enligt Johnson (2019), bl.a.
har den kalla bias som fanns i troposfären i System 4 förbättrats. Bias i havsytans
temperatur är också förbättrad i många områden och den redan höga skill som
System 4 hade i ENSO-området har ytterligare förbättrats, främst i västcentrala delar
av Stilla havet och på lång tidsskala. Men vissa saker har försämrats sedan System 4
(Johnson, 2019). Johnson (2019) kallar SEAS5 havsområden för “överaktiva”, som
då kan ha skapat problem med vissa teleconnections. SEAS5 har också problem
med att förutspå förhållanden över nordvästra Atlanten; ett problem som inte fanns i
System 4. Jetströmmen och temperaturbias i de lägre delarna av stratosfären har
också försämrats. När det gäller Europas 2m temperatur och nederbörd har bara
enstaka områden över hav förbättrats från System 4 jämfört med SEAS5, såväl som
bara små förändringar i reliability (Johnson, 2019).

Verifieringen ovan kan uppfattas som teknisk för allmänheten. I ett försök att
bedöma föregångaren till SEAS5, försökte Weisheimer & Palmer (2014) bedöma hur
System 4s nederbörd- och temperaturprognoser presterar i olika regioner av världen
på en skala 1-5, där 5 är bäst. Detta gjorde de genom att bedöma probabilistisk
reliability (t.e.x. att en prognos på 60% ska inträffa 60% av fallen), då de
argumenterar att detta är det viktigaste för bra beslutsfattande. Därför utgår de ifrån
reliability diagram och extrapolerade trendlinjer utifrån datapunkterna. 5 (perfect)
tilldelas då osäkerhetsintervallet av linjen bara inkluderar positivt bidrag till BSS samt
linjen till perfect reliability. 4 (still very useful) tilldelas då lutningen av trendlinjen är
åtminstone 0,5 (utan perfect reliability i osäkerhetsintervallet) och 3 (marginally
useful) då trendlinjen inte uppfyller kraven för 5 eller 4 men fortfarande har signifikant
positiv lutning. 2 (not useful) tilldelas då det inte kan uteslutas att linjen följer den
horisontella linjen för ingen upplösning, medan 1 (dangerously useless) tilldelas då
trendlinjen tycks vara negativ. 21 regioner undersöktes, för vinter och sommar, samt
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övre och undre terciler, där i princip alla situationer värderades till 3, 4 eller 5 för 2m
temperatur. För nederbörd värderades majoriteten av alla situationer till 3. För
Europas del kom de fram till betyg 3 för 2m temperatur på vintern och runt 4 på
sommaren (bäst med kall sommar). 3 blev det även för nederbörd under vintern och
varm sommar, utom vid kall vinter då norra Europa fick betyget 2. Kall sommar
värderades dock till 1 i norra och 2 i södra Europa. Sammanfattningsvis är System 4
utifrån detta bara marginellt användbar för Europa, med nederbörd som den mest
begränsande faktorn (Weisheimer & Palmer, 2014).

4.3 Kort utvärdering av vintern 2019/2020

Vintern 2019-2020 var en extremt varm vinter i Europa med ett nytt rekord på hela
1,4°C högre än tidigare varmaste vintern 2015-2016 enligt ECMWF (2020, Europa
definieras här som området begränsat av 25W-40E och 34N-72N, så det innehåller
mycket havsområden). Eftersom extrema förhållanden inträffar sällan, är det mycket
svårt att verifiera S2S-modeller på denna aspekt. Dagens observationssystem är
mycket bättre än för 40 år sedan, vilket gör tidsspannet för pålitliga reforecasts kort
för detta ändamål. Längre årsspann skulle behövas, men kompliceras även av ett
klimat i förändring (NASEM, 2016; Johnson, 2019). Några slutsatser av SEAS5
förmåga att förutspå extrema händelser kan inte heller dras av verifiering av
prognosen för den extrema vintern 2019/2020 i Europa; denna sektion visar bara ett
exempel på SEAS5 förmåga.

Figur 4 visar sannolikheten SEAS5 förutspådde i november 2019 för en extremt
varm (en av de 20% varmaste) vinter 2019-2020. Det mesta av de centrala och södra
delarna hade över 40% sannolikhet, och framförallt centrala och östra medelhavet
hade över 50% sannolikhet. Anledningen till detta kan kanske ses i figur 3, med
högre tryck än vanligt troligast i gränszonen mellan Spanien och Marocko. Detta
pressar varm luft från Afrika och Azorerna in i Europa med hjälp av starkare än
vanligt Atlantiska lågtryck. Figur 10 visar temperaturavvikelsen december-februari
2019-2020, med de största avvikelserna i sydöstra Finland och nordvästra Ryssland.
Även om Europa som helhet slog rekord, betyder det inte att alla landarealer slog
rekord. Dessutom har olika platser olika stora temperaturspann som är “vanliga”
avvikelser, vilket gör det svårt att veta exakt vart vintern 2019-2020 var en av de 20%
varmaste säsongerna. Dock är de platser som slår rekord med långa mätserier
garanterat med. På många platser i södra Sverige hände detta, men även delar av
Norrland (SMHI, 2020). SEAS5 missade alltså signalen på en varm vinter över norra
Europa, då grannländerna visar liknande temperaturavvikelser enligt figur 10.
Dessutom hade delar av östra Medelhavet nära en normalvarm vinter, trots de höga
sannolikheterna för en extremt varm vinter. Den genomsnittliga avvikelsen från
ensemblemedlemmarna visade en avvikelse på 0 till 50 mm över södra Sverige (se
figur 5), men många platser i södra Sverige satte nya rekord eller hade en av de 5
blötaste säsongerna som uppmätts (SMHI, 2020), vilket tyder på att SEAS5 också
var lite “feg” med signalen på extra nederbörd.
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Figur 10. Marknära lufttemperaturens avvikelse vintern (december-februari) 2019-2020 jäm-
fört med referensperioden 1981-2010 med användning av ERA5 analyser. Generated using Coper-

nicus Climate Change Service data from 2019-2020. The European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may

be made of the Copernicus information or data it contains.

5. Diskussion

Vad som räknas som en “bra” prognos är svårt att definiera, eftersom det är mycket
subjektivt. Men personer ur allmänheten är ofta mycket strängare med vad som
uppfattas som “bra”. I den här rapporten behöver en “bra” modell kunna svara på
frågeställningar i stil av de i sektion 1. Sektion 4.2 visar att SEAS5 inte är särskilt
“bra” i termer av marknära temperatur, i alla fall inte i Europa. Anomaly correlation
och figur 6 visar dåligt eller tveksamt bidragande till skill och uppnår generellt inte
användbarhet på synoptisk skala. ROC-diagrammen (figur 7) visar att bara kall
sommar bidrar någorlunda väl till skill, men ROC-skillscore i figur 8 visar att det skiljer
mycket mellan säsonger och tercilkategori. Ett mönster som syns tydligt är att södra
och framförallt sydöstra Europa har “bra” prognoser på sommaren, vilket då kan
användas till fördel av befolkningen där. Inte riktigt samma sak kan sägas om norra
Europa på vintern, men förutspår SEAS5 en kall vinter i dessa områden finns det
indikationer på tillräckligt “bra” skill. Dock verkar ingen plats vara “bra” året runt,
speciellt inte i Frankrike där det knappt tycks finnas någon “bra” situation. Det enda
undantaget verkar vara delar av nordvästra Ryssland, men området är så litet (med
nollskilt 95% konfidenintervall) att det är ganska obetydligt. Desto värre skill är det för
nederbörd, som i stora drag sällan överträffar en klimatologisk prognos. Beslut bör ej
fattas med SEAS5-prognoser när det gäller nederbörd, vilket gör att privatpersoners
frågeställningar som involverar nederbörd inte kan besvaras.

Weisheimer & Palmer (2014) argumenterar att reliability är den viktigaste aspekten
utifrån allmänhetens perspektiv och beslutsfattande, vilket är något som verkar
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rimligt. Med god reliability betyder det att en förutspådd procentsats faktiskt
observeras med ungefär samma frekvens. Med andra ord går det alltså att “lita på
prognosen”. Som visat i figur 9 är reliability ganska bra i Europa, kanske framförallt
på sommaren. I jämförelse med tropikerna (inte visat) är Europas reliability bättre
eller likvärdigt. Bra reliability i Europa som helhet betyder dock inte att reliability är bra
på alla platser i alla situationer. Tyvärr finns inga lokala reliability-mått tillgängliga av
ECMWF, troligtvis då det skulle fattas data för statistiskt signifikanta slutsatser.
Dessutom är reliability-diagrammen i figur 9 inte helt “ifyllda”; generellt fattas data på
prognoser med mer extrema procentsatser. Med andra ord, även om prognoserna
går att lita på, är signalen ofta svag, vilket begränsar användbarheten av
prognoserna. Reliability för nederbörd är däremot mycket dålig, med mycket svag
signal, och sällan bättre än en klimatologisk prognos. Det betyder alltså att det inte
går att lita på de få gånger som högre eller lägre procentsatser än 33% förutspås,
vilket gör nederbördsprognoserna nästan helt oanvändbara från i princip alla
perspektiv. Utifrån bara reliability kommer Weisheimer & Palmer (2014) fram till att
prognoser för temperatur får betyg “4” (“useful”), medan nederbörd får betyg “2” (“not
very useful”), vilket summerar överlag prestandan av SEAS5 i både skill och
reliability. På samma sätt summerar betyget “3” (“marginally useful”) den totala
prestandan av SEAS5. SEAS5 (och andra säsongsmodeller, se nedan) är därmed
inte tillräckligt “bra” ännu för att pålitligt besvara privatpersoners frågeställningar, utan
den är bara marginellt användbar för detta ändamål.

Många frågeställningar som privatpersoner kan ha, besvaras inte av
avvikelsekartor på en säsong. T.ex., “hur troligt är det med någon värmebölja som
varar över 14 dagar lång tid?”. Till en viss del kan månads- eller veckoprognosers
avvikelsekartor lösa detta problem, men de svarar inte på alla frågor (NASEM, 2016).
Att de tillgängliga prognosprodukterna inte matchar vad användarna vill ha är ett
problem som även existerar i många industrisektorer enligt NASEM (2016). T.ex. i
jordbrukssektorn är längden, frekvensen och styrkan på väderhändelser inom den 3
månader långa perioden viktigare än avvikelsen från det normala i beslut som
omfattar planteringsdatum, olika typer av plantor, bevattningsbehov osv. (NASEM,
2016 och källor som nämns i NASEM, 2016: Srinivasan et al., 2011; Vitart et al.,
2012) Variablers extremvärden är ofta den allra mest intressanta aspekten för olika
sektorer, eftersom det kan potentiellt hota människoliv och/eller ekonomiska
intressen. Men som tidigare nämnt är detta det svåraste att förutspå och verifiera
eftersom extrema händelser inträffar så sällan (NASEM, 2016).

Om det finns resurser kan beräkningar eller modeller köras på data från SEAS5 för
att skapa egna produkter. En tumregel är dock att rå data från säsongsmodeller inte
ska användas (i jämförelse med observerat klimat), då de innehåller alltför mycket
bias. Biasfria data är viktigt för fortsatta beräkningar (Manzanas et al., 2019; NASEM,
2016; Wang, 2019). Manzanas et al. (2019) visade att metoderna “bias adjustment”
(BA) och “ensemble recalibration” (RC) båda effektivt rättade till stora bias i
säsongsmodellerna SEAS5 och System 4 m.fl. Wang (2019) visade betydelsefullt
ökad skill i Australien genom kalibrering med en förenklad version av Bayesian joint
probability (BJP) jämfört med ingen kalibrering. Ett vanligt exempel på vidare
användning av SEAS5 data är hydrologiska modeller (Meißner, Klein, & Reggiani,
2018.; Photiadou et al., 2019), där syftet i Meißner, Klein, & Reggiani (2018) är att
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stödja vattenvägstransporten på floderna Rhen, Donau och Elbe. Jönsson &
Lagergren (2017) visar att S2S-modellers data kan potentiellt användas inom
skogsbruket för att förenkla planeringen och riskbedömningen i plantering,
nedhuggning och transport av träd, där t.ex. en prognos på frusen mark betyder att
transport kan göras med mindre skada på vägar och jord (Jönsson & Lagergren,
2017).

Något som inte har nämnts alls i rapporten hittills är det faktum att
prognosprodukterna och verifikationsmått från S2S-modellerna kan vara svåra för
privatpersoner att tolka. De flesta skulle nog inte ha svårt att förstå “tercil” om en
förklarande text är försedd (eller genom att tercil-kategorierna kallas för varm, normal
och kall), och procentsatser är relativt simpelt. Däremot blir det svårare med
referensperioden. Den 24-åriga referensperioden 1991-2016 är menad att vara mer
relevant för dagens klimat, men det kan göra det svårt att tolka avvikelserna, kanske
framförallt för väderentusiaster som är vana med WMO (World Meterological
Organization) definierade standardperiod 1961-1990. Än värre blir när de själva
försöker bedöma hur väl modellen presterade med avvikelsekartor jämfört med
nämnda standardperiod. Verifikationer i stil med figur 6-9 blir än svårare, även om
dessa inte huvudsakligen är till för allmänheten. Anomaly correlation kan ha en viss
chans att bli förstådd; “hur likt är prognosens avvikelser de observerade avvikelserna”
är inte så komplext, även om ekvation 2 troligen uppfattas som komplex.
ROC-diagram och därmed ROC-score (eller score överhuvudtaget) kräver en viss
matematisk utbildning för att kunna lära sig att förstå helt, och reliability lika så. De
kan förvisso förstå (via text) att en ROC-kurva närmare vänstra övre hörnet är bättre,
och reliability-kurva nära diagonalen är bättre, men inte nödvändigtvis vad som är
“bra” och inte vad “bra” innebär för dem. Därför bör det finnas enkla beskrivningar
som förklarar dessa aspekter, eller alternativt i alla fall en text som beskriver
modellens styrkor och svagheter. Ett annat alternativ skulle kunna vara helt andra
produkter, som är enklare att förstå för användare (som Weisheimer & Palmer
(2014)s 1-5 skala på användbarhet). Hur sådana produkter skulle se ut är dock
utanför rapportens omfattning, dessutom har inte mycket forskning gjorts på detta
område (NASEM, 2016).

Verifikationsförsöket i sektion 4.2 kunde lika gärna gjorts med någon annan
S2S-modell. WMO (2017) visar en lista på 15 institutioner som producerar
säsongsprognoser, och Mladek (2020) listar några S2S-modeller på kortare tidsskala,
vilket visar hur många val som kunde ha gjorts. Däremot är ECMWF och SEAS5 en
av de mest avancerade och väletablerade S2S-modellerna, och en av de modeller
som är tillgänglig för allmänheten. Global Seasonal forecast system version 5
(GloSea5) från Storbritanniens Met Office är en annan väletablerad S2S-modell, som
producerar prognoser för 2 veckor till 6 månaders räckvidd, med horisontell
upplösning på ca 50 km. GloSea5 är uppbyggd av 4 kopplade modeller som
simulerar atmosfären, havet, landytan och havsis. Säsongsprognoserna beräknas
med 42 ensemblemedlemmar som består av 2 körningar per dag i föregående 3
veckor. Med 24 reforecast-medlemmar under 14 år genererades kartor av ROC-score
(MacLachlan et al., 2015; NASEM, 2016, Appendix B) som kan sammanfattas till
ungefär 0,6 (0,5 motsvarar ingen skill) för marknära temperatur i Europa under vinter
och sommar samt högsta och lägsta tercilkategori. Nederbörd har med GloSea5 en
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tendens att vara bättre runt Medelhavet än norra Europa, men generellt marginell till
ingen skill, värst på vintern. National Centers for Environmental Prediction’s (NCEP’s)
Climate Forecast System, version 2 (CFSv2) är en ytterligare väletablerad
S2S-modell, som producerar prognoser för 2 veckor till 9 månaders räckvidd. CFSv2s
säsongsprognoser beräknas med 40 ensemblemedlemmar (24 för reforecasts) och
ca 100 km horisontell upplösning, där 4 ensemblemedlemmar körs per dag (Saha et
al., 2013). På NCEPs webbsida (NCEP, 2020) finns kartor över AC för 29 år lång
reforecast-period. Med prognoser utfärdade i november och maj (som tidigare) för
vinter och sommar, syns områden med AC runt 0,6 på vintern i norra och västra
Europa för marknära temperatur, som dock är betydligt lägre i andra områden.
Sommaren har generellt över 0,6 AC runt medelhavet, men mycket sämre i norr.
Motsvarande kartor för nederbörd kommer dock generellt inte i närheten av 0,6 AC.
En slutsats som kan dras av texten ovan är att liknande resultat kan fås genom andra
säsongsmodeller än SEAS5 och att ingen säsongsmodell har särskilt hög skill,
speciellt för nederbörd. Dessutom verkar liknande mönster för skill finnas mellan olika
modeller, t.ex. att högst skill för marknära temperatur hittas i södra och sydöstra
Europa på sommaren.

Den naturliga frågeställningen som då kommer är varför SEAS5 och andra
S2S-modeller har dålig skill i Europa (och överlag på mellanbreddgraderna), utöver
Europas större variation i säsongsklimat mellan olika år jämfört med tropikerna. En
möjlighet är att det inte finns mycket mer förutsägbarhet att uttnyttja för bättre
prognoser. Den dåliga skarpheten hos SEAS5 (och förmodligen andra S2S-modeller)
skulle kunna antyda att atmosfären (och klimatsystemet) är så kaotisk att det inte går
att göra skarpa prognoser. Det finns dock god anledning att tro att skill kan förbättras i
Europa med mer avancerade modeller. I sådant fall tycks den största anledningen till
dålig skill vara att förutsägbarheten över en säsong nuvarande bedöms som låg
(Stockdale et al, 2018), d.v.s. det finns inte tillräckligt med kända KaF:er som
påverkar Europas förhållanden. T.ex. är ENSO en av de viktigaste KaF:erna
(Johnson, 2019) för S2S-modeller och effekten av ENSOs teleconnection är svag
eller okänd i Europa (ECMWF, 2017). Teleconnections från avlägsna platser, såsom
effekten av ENSO, har också långa avstånd till Europa att mycket av signalen
försvinner i interaktioner på vägen och i modellens imperfektion (Weisheimer et al.,
2019). S2S-modeller tycks också ha svårighet att förutspå utvecklingen av den för
Europa mycket viktiga KaF:en NAO (Kim, Webster, & Curry, 2012; Parker et al.,
2019), men det finns hopp om att det finns outnyttjad förutsägbarhet i NAO (Parker et
al., 2019; Weisheimer et al., 2019) och i andra KaF (Charlton-Perez, Bröcker,
Stockdale & Johnson, 2019; NRC, 2010).

En av de viktigaste faktorerna som begränsar skill är den låga så kallat
signal-to-noise ratio, som finns i de flesta regionerna. Signalen som syftas på är
prognosens signal, medan “noise” syftar på den variation i säsongsklimat som
förekommer mellan olika år. Med låg signal-to-noise ratio är alltså signalen svag och
“noise”-nivåer höga, och förväntas också ha låg korrelationsskill (t.ex. AC, Eade et al.,
2014; Weisheimer et al., 2019). Det kan till viss del lösas genom att öka spridningen i
ensemblen, men det får också oönskade effekter, inte minst i områden där
korrelationsskill är hög trots låg signal-to-noise ratio. Hög skill med låg signal-to-noise
ratio medför en paradox där den verkliga världen verkar vara mer förutsägbar än vad

30



modellen antyder i dessa områden (Weisheimer et al., 2019). Varför detta sker och
hur det ska åtgärdas diskuteras fortfarande (Charlton-Perez et al., 2019; Eade et al.,
2014; Parker et al., 2019; Scaife, & Smith, 2018, Weisheimer et al., 2019). Med de
blygsamma skill-förbättringarna mellan System 4 och SEAS5 presenterade i Johnson
(2019), tycks förbättring av S2S-modeller vara en komplex och tidskrävande process.
Medan NASEM (2016)s vision att S2S-prognoser kommer att användas lika frekvent
som väderprognoser i mitten av 20-talet verkar vara optimistisk, är det trots allt inte
så långt mellan “marginellt användbara” och “användbara” prognoser.

6. Rekommendation

Möjlig fortsättning på arbetet skulle kunna vara att undersöka andra variabler
(nederbörd, havsytans temperatur, 500hpa geopotential osv.), andra delar av världen
eller annan räckvidd (inte de 3 närmsta månaderna) och diskutera resultaten från
allmänhetens perspektiv. Flertalet andra modeller, inte bara på säsongsbasis, går
också att undersöka på liknande sätt som i denna rapport för temperatur och
nederbörd.

7. Slutsatser

Genom denna litteraturstudie undersöktes hur “bra” SEAS5 prognoser är för Europa
utifrån allmänhetens perspektiv, för temperatur och delvis nederbörd under sommar
och vinter. En “bra” prognos definieras här som en prognos som relativt pålitligt och
träffsäkert kan besvara vanliga frågeställningar från allmänheten. SEAS5 har överlag
bra reliability (pålitlighet) för marknära temperatur i Europa, men det är svårt att veta
hur detta skiljer mellan olika platser. Dessutom förutspår SEAS5 sällan händelser
med höga procentsatser, vilket gör den höga pålitligheten mindre användbar. I termer
av skill (träffsäkerhet) varierar det mycket mellan säsong och plats. Överlag är
skill-nivån på gränsen till synoptiskt användbar, med den högsta skill-nivån i södra
och sydöstra Europa under sommaren följt av norra Europa under vintern. Ganska
stora områden av Europa har ingen skill (inte bättre än en klimatologisk prognos)
under vissa förhållanden och i framförallt delar av Frankrike tycks det vara så året
runt. Sammanfattningsvis uppfylls kraven för en “bra” prognos av marknära
temperatur bara fläckvist beroende på säsong och plats. Prognoser för nederbörd är
generellt inte tillräckligt “bra”, varken i skill eller i reliability, oavsett årstid och plats.
P.g.a. många komplexa aspekter inom fysiken i klimatsystemet på S2S-tidsskalor och
skapande av S2S-produkter kommer det ta tid innan S2S-prognoser uppfyller
allmänhetens krav.
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