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Sjöbrisen är ett mesoskaligt vindsystem som uppkommer längs med kusterna 
under framförallt klara vår- och sommardagar då havet är kallare än land. 
Den har i alla tider påverkat såväl boende som sjöfarare i dessa trakter 
framförallt eftersom vinden i vissa fall byter riktning med uppåt 180 grader. 
När den svala havsluftmassan förs in över kusten med hjälp av sjöbrisen kan 
lufttemperaturen plötsligt sjunka med uppåt 10 °C. I gränszonen mellan havs 
och landluften bildas en konvergenszon där de konvektiva cumulusmolnen 
över land är extra kraftiga. På havssidan är luften vanligen helt klar och 
molnfri. För flyget är det dels intressant att veta om var konvergenszonen 
hamnar, men även vilken vindriktning det blir. Både yrkessjöfarten och 
fritidsbåtar påverkas av sjöbrisen eftersom vindriktningen avgör exempelvis 
hur mycket bränsle som går åt. Det är dock antagligen seglaren som den har 
störst inflytande på, och det förekommer att kappseglingar avgjorts tack vare 
att den vinnande båtens besättning hade bättre kännedom och prognoser över 
sjöbrisen. I det här examensarbetet har en studie gjorts av vilka väderförhål-
landen som varit gynnsammast för sjöbrisen. Fokus har legat på hur geostro-
fiska vindens riktning inverkar på sjöbrisen och hur sambandet mellan 
temperaturskillnaden mellan land och hav och sjöbrisens vindhastighet 
förhåller sig. Arbetet delades upp i två studier en baserad på verkliga tempe-
ratur och vinddata från väderstationer längs med kuststräckan Gävle – 
Sundsvall. Den andra delen är baserad på idealiserade tvådimensionella 
körningar med den mesoskaliga MIUU – modellen längs med en teoretisk 
kust som var tänkt att generalisera den ovan nämnda kuststräckan på bästa 
möjliga sätt. Enligt temperatur och vindanalysen är sjöbrisen vanligast vid 
södra Norrlandskusten vid sydvästliga och västliga geostrofiska vindar, 
medan den är minst vanlig vid ostliga geostrofiska vindar. Från simuleringar 
framgår att sjöbrisens vindhastighet är som högst precis vid kustlinjen vid 
västliga geostrofiska vindar, medan den 3 kilometer inåt land inte uppvisar 
samma maximum till följd av att den kraftigaste sjöbrisen inte verkar nå dit. 
Vind och temperatur analysens sjöbris- vindhastighet verkar vara ett mellan-
ting mellan dessa två punkter i MIUU – modellen. De lägsta sjöbris vindhas-
tigheterna fås enligt MIUU – modellen vid kustlinjen vid ostliga geostrofiska 
vindar. Sambandet mellan land och hav temperaturskillnaden och sjöbris-
vindhastigheten har enligt MIUU - modellen en estimerad linjärtrend på 0.26 
m/s/°C och korrelation på 0.84, vilket betyder att det finns ett beroende 
mellan parametrarna. Vid beräkning av den linjära estimerade trenden i 
MIUU-modellen har geostrofiska vindar från 270 grader används och av 
styrkan 3 m/s. På samma sätt har estimerade linjära trender beräknats för 
kuststationerna Gävle, Kuggören och Brämön, men där har alla geostrofiska 
vindhastigheter mindre än 10 m/s tagits med och alla riktningar på den 
geostrofiska vinden. Det tillsammans med att kuststationerna möjligen ligger 
för långt inåt land så inte havsluftmassan och sjöbris når dit i alla geostro-
fiska vindriktningar har resulterat i försumbart små linjära estimerade 
trender.
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Sammanfattning
Sjöbrisen är ett mesoskaligt vindsystem som uppkommer längs med kusterna under 
framförallt klara vår- och sommardagar då havet är kallare än land. Den har i alla tider 
påverkat såväl boende som sjöfarare i dessa trakter framförallt eftersom vinden i vissa fall 
byter riktning med uppåt 180 grader. När den svala havsluftmassan förs in över kusten 
med hjälp av sjöbrisen kan lufttemperaturen plötsligt sjunka med uppåt 10 °C. I 
gränszonen mellan havs och landluften bildas en konvergenszon där de konvektiva 
cumulusmolnen över land är extra kraftiga. På havssidan är luften vanligen helt klar och 
molnfri. För flyget är det dels intressant att veta om var konvergenszonen hamnar, men 
även vilken vindriktning det blir. Både yrkessjöfarten och fritidsbåtar påverkas av sjöbrisen 
eftersom vindriktningen avgör exempelvis hur mycket bränsle som går åt. Det är dock 
antagligen seglaren som den har störst inflytande på, och det förekommer att 
kappseglingar avgjorts tack vare att den vinnande båtens besättning hade bättre 
kännedom och prognoser över sjöbrisen. I det här examensarbetet har en studie gjorts av 
vilka väderförhållanden som varit gynnsammast för sjöbrisen. Fokus har legat på hur 
geostrofiska vindens riktning inverkar på sjöbrisen och hur sambandet mellan 
temperaturskillnaden mellan land och hav och sjöbrisens vindhastighet förhåller sig. 
Arbetet delades upp i två studier en baserad på verkliga temperatur och vinddata från 
väderstationer längs med kuststräckan Gävle – Sundsvall. Den andra delen är baserad på 
idealiserade tvådimensionella körningar med den mesoskaliga MIUU – modellen längs 
med en teoretisk kust som var tänkt att generalisera den ovan nämnda kuststräckan på 
bästa möjliga sätt. Enligt temperatur och vindanalysen är sjöbrisen vanligast vid södra 
Norrlandskusten vid sydvästliga och västliga geostrofiska vindar, medan den är minst 
vanlig vid ostliga geostrofiska vindar. Från simuleringar framgår att sjöbrisens 
vindhastighet är som högst precis vid kustlinjen vid västliga geostrofiska vindar, medan 
den 3 kilometer inåt land inte uppvisar samma maximum till följd av att den kraftigaste 
sjöbrisen inte verkar nå dit.  Vind och temperatur analysens sjöbris- vindhastighet verkar 
vara ett mellanting mellan dessa två punkter i MIUU – modellen. De lägsta sjöbris 
vindhastigheterna fås enligt MIUU – modellen vid kustlinjen vid ostliga geostrofiska vindar. 
Sambandet mellan land och hav temperaturskillnaden och sjöbrisvindhastigheten har 
enligt MIUU -  modellen en estimerad linjärtrend  på 0.26 m/s/°C och korrelation på 0.84, 
vilket betyder att det finns ett beroende mellan parametrarna. Vid beräkning av den linjära 
estimerade trenden i MIUU-modellen har geostrofiska vindar från 270 grader används och 
av styrkan 3 m/s. På samma sätt har estimerade linjära trender beräknats för 
kuststationerna Gävle, Kuggören och Brämön, men där har alla geostrofiska 
vindhastigheter mindre än 10 m/s tagits med och alla riktningar på den geostrofiska 
vinden. Det tillsammans med att kuststationerna möjligen ligger för långt inåt land så inte 
havsluftmassan och sjöbris når dit i alla geostrofiska vindriktningar har resulterat i 
försumbart små linjära estimerade trender.

Abstract
The sea breeze is a mesoscale wind systems that arises along the coasts, particularly 
during clear spring and summer days when the sea is cooler than the land. It has always 
impacted both residents and mariners in these areas especially since the wind in some 
cases, change direction with up to 180 degrees. When the cool sea air mass enters the 
coast through the sea breeze, the air temperature can suddenly drop by up to 10 ° C. In 
the border zone between sea and country air, a convergence zone develops where 
convective cumulus clouds over land are well developed. On the seaward side of this zone



the air is usually quite clear and cloudless. The aviation industri is both interested in 
knowing where the convergence zone appears, but also in the direction of the wind. Both 
professional shipping and pleasure crafts are influenced by the sea breeze because the 
winddirection determines for example how much fuel is needed. However, it is probably 
the sailor that the seabreeze has the most influence on, races are settled because the 
winning boat's crew had a better understanding and forecasting of the sea breeze. In this 
thesis, a study has been made about what weather conditions are favorable for sea 
breezes. The focus in this project has been on how the geostrophic wind direction affects 
the sea breeze, and the connection between the temperature difference between land and 
sea and the seabreeze windspeed. The project was divided into two studies, one based on
real temperature and wind data from weather stations along the coastline Gävle - 
Sundsvall. The second part is based on idealized runs with the MIUU – model, i.e for a 
theoretical coast that was meant to idealize the aforementioned stretch of coast in the best
possible way. In the temperature and wind analysis the seabreeze is most common when 
the geostrophic winddirection is southwesterly and westerly. The seabreeze is least 
common for easterly geostrophicwinds.The windspeed of the seabreeze has the highest 
value at the coastline for westerly geostrophic winds, while 3 kilometer inland, not having 
the same maximum as a result of the strongest sea breeze does not reach there. The 
seabreeze windspeed in the wind and temperature analysis are somewhere in between 
the two investigated points in the MIUU - model. The lowest sea breeze wind speeds 
obtained for the point right on the coastline occurs for easterly geostrophic winds. The 
relationship between land and sea temperature difference and seabreeze windspeed from 
MIUU – model results shows a linear trend of 0.26 m / s / ° C for westerly geostrophic 
winds (correlation coefficient =0.84). The performance of the geostrophic wind are a 
strenght of 3 m/s and the direction of 270 degrees. From the coastal station no linear trend
has been drovn, but this study use all geostrophic winds below 10 m/s and all directions of 
it.
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1. Inledning och syfte

Sjöbrisen har i alla tider påverkat såväl boende som sjöfarare i kusttrakterna. Från att ha 
varit nästan helt vindstilla under natten och morgonen börjar plötsligt en sval vind med 
måttlig styrka att blåsa från havet in mot land. Temperaturen som under morgon och tidig 
förmiddag stigit till behagliga nivåer sjunker plötsligt ett flertal grader när sjöbrisen för med 
sig den kalla fuktiga havsluften in över kusttrakterna. Samtidigt fortsätter luften längre in 
över land dit sjöbrisen inte når att värmas upp så att temperaturskillnaden mellan hav och 
land ökar ända fram tills landtemperaturen kulminerar under sena eftermiddagen. I takt 
med att temperaturskillnaden mellan hav och land ökar, ökar även sjöbrisens vindhastighet
och kulminerar även den under sena eftermiddagen.(Holmgren & Bernes 2007)

Kustvädret styrs i hög grad av sjöbrisen, som kan sänka temperaturen med i 
extrema fall ett tiotal grader jämfört med längre in över land. I de fall då advektionsdimma 
har bildats ute till havs, förs den in mot kusten av sjöbrisen. Yrkessjöfarten påverkas, och 
eftersom fartygen drar mer bränsle i motvind än medvind är bra sjöbris prognoser viktiga 
för deras bränsleplanering. Dessutom är det väsentligt för dessa att veta ifall eventuell 
dimma håller sig ute till havs, eller även berör kusten. Dock är det antagligen de 
hundratusentals fritidsbåtar som vistas längs våra kuster sommartid, som påverkas mest 
av sjöbris. Då vinden i vissa fall byter riktning med uppåt 180 grader på endast ett fåtal 
minuter, kan det innebära otrevliga överraskningar för fritidsbåtägaren. Men sjöbrisen kan 
vara en uppskattad vind av seglare, speciellt de dagar den börjar blåsa under en i övrigt 
vindstilla morgon. Det finns gånger då kappseglingar avgjorts tack vare att den vinnande 
båtens besättning hade bättre kännedom och prognoser om sjöbrisen, det hände 
exempelvis under de olympiska spelens seglings tävlingar i Kina år 2008(Gahmberg, 
Savijarvi & Leskinen 2010). Flyget är en annan sektor som påverkas av sjöbrisen, och då 
gäller det framförallt flygplatser belägna vid kusten. Eftersom startriktningen hos flygplanen
är vindberoende, är det av stor vikt att kunna förutsäga en eventuell vindvridning.

Eftersom många faktorer inverkar på sjöbris cirkulationen, är det i nuläget svårt att 
göra bra prognoser ifall det med säkerhet kommer bildas någon sjöbris. Oftast hörs endast
termen möjligen sjöbris i väderrapporterna. Syftet med det här examensarbetet är att 
kartlägga vilka väderförhållanden som är gynnsammast för att sjöbris ska bildas. De 
faktorer som studeras här är hur riktningen på geostrofiska vinden spelar in och hur 
sambandet mellan temperaturgradienten mellan hav och  land och sjöbrisens 
vindhastighet ser ut. Förhoppningen är att det här ska kunna bidra till att förenkla 
prognostiseringen av sjöbris i framtiden. Undersökningen bygger dels på verkliga data 
tagna från SMHI väderstationer längs med kusträckan Gävle – Sundsvall och dessa har 
sedan jämförts med några idealiserade sjöbrisdagar framräknade med hjälp av den 
numeriska mesoskaliga MIUU – modellen.  
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2. Teori sjöbris

2.1 Bildandet av sjöbris
Sjöbrisen är en sval vind som blåser från havet in mot land under klara vår och 
sommardagar. Det är främst kustområdena på bägge sidor om kustlinjen som berörs, 
eftersom det är temperaturskillnaden mellan hav och land som är själva motorn i sjöbrisen.
För att sjöbris ska förekomma krävs det att mindre än halva himlen är molntäckt och att 
den överlagrande geostrofiska vindens hastighet är högst 10 m/s(Borne, et al 1998). 
Geostrofisk vind är den vind som blåser utan påverkan av friktion från underlaget parallellt 
med isobarerna. Luft som följer ett geostrofiskt flöde påverkas av tryckgradientkraften som
uppkommer tillföljd av att luften vill flöda från högt till lågttryck. När luften strömmar mot 
lägre lufttrycket kommer den påverkas av jordens rotation i form av corioliskraften, som 
avlänkar den åt höger. Det gör att vinden som bara påverkas av tryckgradientkraften och 
corioliskraften kommer blåsa runt hög och lågtryck. Den geostrofiska vinden är storskalig 
och därför bra att ha som jämförelse med mesoskaliga vindar som sjöbris. Varför himlen 
bör ha högst 50 procent molnighet beror på att för mycket moln dämpar solinstrålningen 
och därmed även uppvärmningen av jordytan som skapar temperaturskillnaderna mellan 
hav och land. 

Någorlunda stabila synoptiska förhållanden bör råda i atmosfären, vid lågtryckens 
frontpassager förekommer därför ingen sjöbris, då himlen vanligen är molntäckt, 
geostrofiska vinden är för stark och den vrider för mycket under dagens lopp. För kraftig 
geostrofisk vind samt för stora vridningar i den under dygnet stör sjöbriscirkulationen och 
försvagar därmed sjöbrisen.(Borne, Chen et al 1998). Under en klar vår eller 
sommarmorgon då geostrofiska vinden håller sig inom de gränser som beskrivits ovan 
kommer land att värmas upp betydligt mer än hav. Visserligen är det samma energi som 
tillförs från solen över båda ytorna, men den fördelas olika. Över land är det bara det 
översta markskiktet som värms upp, vilket gör att det värms upp kraftigt. Eftersom luften 
ovanför markytan värms upp av själva marken kommer även det luftskiktet att värmas 
kraftigt. Över hav däremot värmer för det första solen inte bara upp havsytan utan även 
vattenmassorna ett tiotal meter ner i djupet eftersom solstrålarna tränger genom vatten till 
viss del. Dessutom blandas havet om ständigt, till följd av vind, vågor och strömmar, vilket 
gör att det uppvärmda ytvattnet ständigt blandas med kallare bottenvatten. Det 
tillsammans med havets höga värmekapacitet gör att dygnsvariationen i 
havsvattentemperaturen endast är cirka 1 °C(Enotes 2013).

När luften över land värms upp kraftigt, kommer luften där att expandera och stiga 
eftersom varmluft har lägre densitet än kall. Den här vertikala värmetransporten kallas 
konvektion och den värmer upp luften till en höjd mellan cirka 100 och 2000 meter upp i 
atmosfären. En effekt av konvektionen över land är att det kan bildas cumulusmoln, se 
figur 2.1.1, som just i gränszonen mellan havsluftmassan och landluftmassan är extra 
kraftiga. De här extra kraftiga cumulusmolnen kallas för sjöbrisfronten och precis i 
anslutning till den på havssidan är luften vanligen helt klar under sjöbris dagar. Ett enkelt 
sätt att utifrån satellitbilder avgöra om sjöbris förekommer längs en kuststräcka är att leta 
efter områden med mycket cumulusmoln över land, samtidigt som havet därutanför är helt 
klart. Cumulus molnen visar på att konvektion och uppåtvindar råder över land vilket är en 
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förutsättning för sjöbris cirkulationen, och i många fall är det ett tecken på en annalkande 
sjöbris.(SWC 2008),(Holmgren & Bernes 2007),(Ljungkvist 2008)
Över havet sker ingen nämnvärd uppvärmning av gränsskiktet under morgonen och 
förmiddagen, varför luften i samma höjdintervall är betydligt kallare. Den varma luften över 
land har lägre densitet och tar mer plats, varför ett lokalt högtryck i höjden kommer att 
bildas här. Den kallare havsluften ligger mera kompakt i lägsta delarna av gränsskiktet 
eftersom ingen hävning av luft sker här och att den har högre densitet. I höjden finns det 
mindre luft över havet, varför ett lokalt lågtryck kommer att bildas här i höjden. 

Till följd av det här kommer den uppvärmda luften över land i ett skikt från några 
100 meter upp till 1000 meter att strömma ut mot det lägre lufttrycket över havet, den så 
kallade antisjöbrisen. I takt med att antisjöbrisen för med sig den uppvärmda luften ut över 
havet kommer marklufttrycket över land att sjunka, eftersom lufttrycket är mått på hur 
mycket luft som finns över en viss punkt. När den varma luften strömmar ut över havet i 
höjden kommer den successivt att kylas av havet, vilket gör luften tyngre och får den att 
börja sjunka ner mot havsytan. Det är anledningen till att havsområdena vanligen är helt 
klara under dagar då sjöbris förekommer. Vid havsytan kommer luftöverskottet att bilda ett 
högtryck. Samtidigt råder det ett lågtryck över markytan och eftersom luften tenderar att 
flöda från högt till lågt lufttryck, kommer det att börja blåsa från havet in mot land. Det är 
den här vinden som kallas för sjöbris, se figur 2.1.1

 Figur 2.1.1, Sjöbris cirkulationens delar, pilarna visar hur luften cirkulerar, röda pilar står för           
varma luftflöden medan de blå står för kalla luftflöden. 

Till en början under förmiddagen blåser sjöbrisen i stort sett vinkelrätt mot kustlinjen, men 
när den har blåst ett par timmar och tilltagit lite i styrka kommer den på grund av 
corioliskraften att vridas åt höger på norra halvklotet. Det innebär att sjöbrisen på svenska 
ostkusten börjar som ostlig men under dagens lopp vrider alltmer åt syd. Under dagens 
lopp kommer land att bli allt varmare vilket gör att temperaturskillnaden mellan hav och 
land ökar alltmer.  När land är som varmast sommartid vid 15 – 16 tiden kulminerar 

5



temperaturskillnadens storlek, och eftersom den styr sjöbrisen, kulminerar även sjöbrisens
vindhastighet då.(Ljungkvist 2008)

För att sjöbris ska kunna bildas krävs en minsta temperaturskillnad mellan hav och 
land på 3  °C. Det beror på att när temperaturgradienten är mindre än så blir det 
visserligen olika lufttryck över land och hav men tryckgradienten där mellan blir inte 
tillräckligt stor för att övervinna friktionen från underlaget(Borne, Chen & Nunez 1998). 
Under  våren och försommaren när temperaturskillnaden mellan hav och land är som 
störst  kan den vara uppåt 20  °C och det är även då som sjöbrisen är som starkast, i 
gynnsamma fall uppåt 10 m/s. Normalt sett uppnår sjöbrisen vindhastigheter på 5 – 8 m/s. 
Under senare delen av eftermiddagen och kvällen sjunker temperaturen över land, vilket 
gör att sjöbrisen avtar, för att sedan några timmar före solnedgången upphöra helt. På 
natten råder ofta motsatta förhållanden det vill säga att land är kallare än havet. Det beror 
på att havet är bättre på att lagra värme än land, till följd av sin höga värmekapacitet. Land
kommer då att stråla ut mer energi än havet under dygnets mörka timmar. En cirkulation 
motsatt sjöbrisen bildas då, kallad landbris. Framåt hösten när solen inte värmer upp land 
lika mycket längre, till följd av lägre solinstrålning, jämnas temperaturskillnaderna ut mellan
hav och land. Dessutom är havet betydligt varmare nu än det var under våren, vilket gör 
att sjöbrisen vanligen inte förekommer vid svenska ostkusten senare på året än 
September månad (Ljungkvist 2008). Under hela vinterhalvåret är havet varmare än land, 
så det är först framåt våren när solen återigen värmer upp land kraftigt under dagen som 
sjöbris kan bildas igen. En förutsättning är givetvis att större delen av snön över land har 
smält bort, eftersom hav och land annars tenderar att ha ungefär samma underlag och 
albedo, ifall havet är istäckt. Årets första sjöbris brukar förekomma så fort snön smält över 
land på våren, vilket brukar inträffa i mars eller april i södra och mellersta Svergie. Detta 
varierar dock lite mellan åren. (Ljungkvist 2008)

2.2 Yttre faktorers inverkan på sjöbrisen

Förutom Corioliskraften och temperaturskillnaden mellan hav och land finns det andra 
faktorer som har en avgörande inverkan på sjöbrisen. Kustens topografi har betydelse, då 
sjöbrisen påverkas mycket av höjder och dalar i landskapet. Eftersom luften över hav är 
stabilt skiktad i gränskiktet till följd av den kalla vattenytan kommer inte den luften ha en 
benägenhet att stiga. Det betyder att sjöbrisen hellre tar vägen runt en höjd än att blåsa 
rakt över den. Kustlinjens komplexitet har också betydelse, starkast sjöbris blir det längs 
en rak kustlinje, då öar, uddar och vikar skapar sina egna små sjöbris system som stör den
mer storskaliga sjöbrisen.(SWC 2008)

Enklast att studera sjöbris skulle det vara i ett teoretiskt fall där den geostrofiska 
vinden är försumbar. I verkligheten däremot blåser det alltid någon sorts geostrofisk vind 
av olika riktning och styrka. Riktningen på den har stor betydelse ifall sjöbris ska bildas och
hur stark den kommer att bli. Det är framförallt antisjöbrisen som påverkas av geostrofiska 
vinden och eftersom den blåser från land ut mot havet, är det enkelt att räkna ut att en 
västlig geostrofisk vind på svenska ostkusten kommer att förstärka det här utflödet. En 
ostlig geostrofisk vind kommer däremot att dämpa antisjöbrisen, vilket har en negativ 
inverkan på sjöbris cirkulationen. Till följd av fenomenen kustkonvergens och 
kustdivergens kommer även nordliga respektive sydliga vindar ha en inverkan på sjöbris 
cirkulationen längs med en ostkust.

Kustkonvergens bildas till följd av att en havsyta har betydligt lägre friktion än en 
landyta. De krafter som verkar på vinden är tryckgradientkraften, corioliskraften och 
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friktionskraften, som blir större desto högre friktionen från underlaget är. (På den 
geostrofiska vinden verkar enbart de två första vilket gör att den är parallell med 
isobarerna.) Men nära marken kommer även friktionen in i bilden. Den sistnämnda 
kommer att dels bromsa vindhastigheten, men även göra så att markvinden kommer att 
blåsa lite snett in mot det lägre trycket, till följd av att corioliskraften minskat eftersom den 
är proportionell mot vindhastigheten. Samtidigt är tryckgradientkraften fortfarande lika 
stark. Markvinden blir alltså vänstervriden jämfört med den geostrofiska vinden och hur 
stor denna vänstervridning blir beror på underlagets friktion. (Ljungkvist 2008)

På grund av det här kommer vindriktningen 10 meter över land att vara vriden till 
vänster en aning jämfört med vinden på samma höjd över hav. Vid nordliga vindar längs 
en ostkust kommer därför land och havs vindarna att konvergera mot varandra längs med 
kusten, vilket ger upphov till konvergens eftersom luft kommer att ansamlas här och ge en 
ökad vindhastighet och uppåtvindar i kustzonen. Men i den här delen av sjöbris 
cirkulationen sjunker luften ned, då den blivit nedkyld av havet. Kustkonvergensen 
kommer därmed att dämpa det nedflödet, vilket verkar negativt på sjöbris cirkulationen. 
Vid sydliga vindar däremot kommer land och havsvindarna att divergera från varandra, 
vilket ger motsatta förhållanden jämfört med kustkonvergensen. Ett luftunderskott kommer 
nu att bildas, vilket får luft från högre höjder att sjunka ned här, vilket förstärker sjöbris 
cirkulationen(SWC 2008), (Gahmberg, Savijarvi & Leskinen 2010).

Figur 2.2.2, De huvudsakliga effekterna som inverkar på sjöbrisen vid geostrofiska vindriktningar. 
Beteckningen + står för gynnsamt, medan – står för icke gynnsamt. Siffrorna 1, 2, 3 4 står för olika sektorer.

I figur 2.2.2 framgår det hur kustdivergens och kustkonvergens påverkas av den 
geostrofiska vindriktningen, samt hur sjöbris cirkulationen påverkas av geostrofisk 
frånlandsvind respektive pålandsvind. Det framgår att gynnsammast omständigheter för  
sjöbrisen är när geostrofiska vinden blåser från sektor 3. Här stärker frånlandsvinden 
antisjöbrisen och kustdivergensen substidensen det vill säga nedsjunkningen av luft över 
hav. När geostrofiska vinden blåser från sektor 4, stärker fortfarande frånlandsvinden 
antisjöbrisen, men kustkonvergensen hindrar luften från att sjunka ned över 
havsområdena närmast kusten. Sektor 4 är därför inte lika gynnsam som sektor 3. Vid 
geostrofiska vindar från sektor 1 försämrar pålandsvinden antisjöbrisflödet, och 
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kustkonvergensen försämrar nedsjunkningen av luft över havsområdena närmast kusten. 
Geostrofiska vindar från den här sektorn är minst gynnsamma för sjöbrisen. Vid 
geostrofiska vindar från sektor 2 hindrar fortfarande pålandsvinden flödet, men 
divergensen gynnar nedsjunkningen av luft i havsområdena närmast kusten. 
Sammantaget är det geostrofiska vindar mellan syd och väst som är gynnsammast för 
sjöbrisen vid den svenska ostkusten, medan geostrofiska vindar mellan nord och ost är 
minst gynnsamma. Eftersom antisjöbrisen har en större roll för sjöbriscirkulationen än om 
det råder konvergens respektive divergens vid kusten, så är geostrofiska vindar mellan 
väst och nord, sektor 4,  något gynnsammare än geostrofiska vindar mellan ost och syd, 
sektor 2. När geostrofiska vinden är från sektor 4 är det dock vanligt att sjöbrisen inte 
börjar blåsa alldeles intill kusten utan en bit ut till havs, till följd av kustkonvergensen. Det 
är viktigt att komma ihåg är att sjöbrisen inte blåser över hela havet utan enbart berör 
havsområden som ligger på som mest mellan 20 och 30 kilometer från kustlinjen i svenska
klimatförhållanden(Ljungkvist 2008). Vid geostrofiska vindar från land, bildas det ofta helt 
vindstilla områden i gränszonen mellan sjöbrisen och den motriktade vind som blåser 
längre ut till havs(SWC 2008).

Förutom att frånlandsvindar(geostrofiska vindar från land) förstärker antisjöbrisen 
så har de en annan stärkande effekt på sjöbris cirkulationen, då de bidrar till att 
koncentrera temperaturgradienten mellan land och hav till området närmast kusten. Vid 
pålandsvind(geostrofiska vindar från havet) når havsluften långt inåt land, vilket leder till en
mera gradvis övergång mellan land och havs temperatur. En frånlandsvind på omkring 5 
m/s är det mest gynnsamma för sjöbrisen. Det beror på att den vinden stärker 
antisjöbrisflödet och att varm luft från land då strömmar ut mot kustområdena. 
Havsluftmassan når inte lika långt in över land vid frånlandsvind som vid pålandsvind. Den
sist nämnda bidrar däremot till att jämna ut temperaturgradienten mellan hav och 
land(Gahmberg, Savijarvi & Leskinen 2010). Helt vindstilla väderförhållanden är inte heller 
lika gynnsamma som frånlandsvind, just på grund av att frånlandsvinden stärker 
antisjöbrisen. Hur luften är skiktat är också av betydelse, vid för stabil skiktning då en 
inversion råder någonstans i gränsskiktet, kommer denna att hindra konvektionen över 
land vilket leder till att ingen sjöbris cirkulation kommer igång eller att den blir försvagad.
( Holmgren & Bernes 2007).
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3. Metod

3.1 Beräkning av geostrofisk vind 

Den här metoden lämpar sig då geostrofiska vinden för en specifik punkt på jordytan ska 
beräknas, i exemplet nedan är denna markerad med ett kryss. Fyra omkringliggande 
punkter väljs, p1, p2  p3 och p4, så att de bildar hörnen i en rektangel, se figur 3.1. Den 
önskade punkten som vinden beräknas för ligger mitt i den här rektangeln.  De indata som 
har använts till beräkningarna är geopotentialen på 1000 hektopascal nivån. 
Geopotentialen har tagits från NCEP/NCAR återanalysdata från NOA.GOV , vilka har en 
upplösning på 2.5 grader, i longitud och latitud. Viktigt här är att notera att på 60 graders 
latitud motsvarar en grad latitud cirka dubbelt så långt avstånd som en grad 
longitud(Nilsson 1997). För de formler som använts vid geostrofiska vind beräkningen, se 
ekvation 3.1.1 och ekvation 3.1.2.

Figur 3.1.1. Punkter som använts till beräkningen av den geostrofiska vinden är markerade som 
p1, p2, p3 och p4 på kartan. De kuststationer som har använts till analysen av SMHI data är 
markerade med röda prickar. 

De värden på geostrofiska vinden som fås från återanalysen ska användas till en 
jämförelse med observerade vindvärden på marknivå från kuststationerna Gävle, 
Kuggören och Brämön, för att sedan kunna detektera en eventuell sjöbris vid någon av 
dem. Kuststräckan de tre kuststationerna ligger vid är relativt rak och fri från öar vilket 
minskar komplexiteten i sjöbrisen, jämfört med andra delar av svenska kusten med en 
mera utpräglad skärgård. Den rektangel som har valts har sina hörn i de positioner som 
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anges i tabell 3.1.1, nedan. Med medelposition menas rektangelns mittpunkt, alltså den 
punkt geostrofiska vinden beräknas för. Medelpositionen för rektangeln hamnar ungefär i 
10 kilometer sydväst om Bollnäs i Hälsingland, se figur 3.1.1 och tabell 3.1.1.

Tabell 3.1.1 Positions koordinaterna för hörnen på rektangeln i kryssmetoden. Samtliga 
koordinater är angivna i world geodetic system (WGS) 84 decimal.

Position p1 Position p2 Position p3 Position p4 Medelposition

60  °N 17.5  °E 60  °N 15  °E 62.5  °N 17.5  °E 62.5  °N  15 ° E 61.25  °N  16.25 
° E

Geostrofiska vindens komponenter utifrån geopotentialen beräknas med hjälp av 
formlerna nedan:

u g=−
g
f
⋅
dϕ
dy

 (Ekvation 3.1.1)

v g=−
g
f
⋅
dϕ
dx

(Ekvation 3.1.2) 

I både ekvation 3.1.1 och ekvation 3.1.2 är ϕ geopotentialen i meter, g 
tyngdaccelerationskonstanten (9.81 m/s2), f corioliparametern,  x och y är horisontella 
avstånd på jordytan i respektive  riktning. Ug är geostrofiska vindens komponent i x-riktning
och vg är geostrofiska vindens komponent i y-riktning. För mer exakt hur beräkningen av 
geostrofisk vind sker med hjälp av p1, p2, p3 och p4, se appendix A.4.

3.2 Analys av SMHI:s vind och temperaturdata

Kusträckan mellan Gävle och Sundsvall är en del av Sveriges ostkust och har valts då den
saknar större oregelbundenheter, som uddar, vikar och öar. Utmed kusträckan har tre 
kuststationer valts ut med vind och temperaturdata, Gävle, Kuggören och Brämön en 
station med ytvattentemperaturdata, fyren Finngrundet, samt en station med 
temperaturdata belägen längre inåt land, Delsbo, se tabell 3.2.1, samt figur 3.2.1. 
Eftersom kuststräckan är en ostkust förväntas sjöbrisen initialt blåsa från ost. Under 
dagens lopp förväntas sjöbrisen att vrida åt höger till följd av corioliskraften, (se 
teoriavsnittet avsnitt 2).
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Tabell 3.2.1 Positionskoordinaterna i WGS84 för de väderstationer som har använts i vind och 

temperaturanalysen. (Eniro 2013), (SMHI 2013),(Nylund & Nilsson 2012)

Stationsnamn Position (WGS 84 decimal) Höjd [meter
över havet]

Gävle   60,7166 °N, 17,1641 °E 16
Kuggören   61,7033 °N, 17,5250 °E 18
Brämön   62,2204 °N, 17,7447 °E 30
Delsbo   61,8271 °N, 16,5400 °E 70
Finngrundet   60,9002 °N, 18,6174 °E 0

Figur 3.2.1 Karta över de väderstationer som har avvänts i vind och temperatur analysen. 
Väderstationerna är här markerade med en röd cirkel. (Karta från lantmäteriet)

Sjöbris bildas långt ifrån alla dagar under ett år, under vintertid förekommer den inte alls då
havet vanligen är varmare än luften. En förutsättning är att land under dagen värms upp 
snabbare än havet, vilket sker under perioden april till augusti då havet är kallare än land. 
(SMHI 2009) (Övriga dagar under året har direkt tagits bort), men sjöbris förekommer inte 
alla vår och sommardagar. Mulna dagar med en liten solinstrålning blir 
temperaturkontrasterna för små och ingen hävning av luft sker över land, likaså om 
geostrofiska vinden är för stark. Stabila synoptiska förhållanden bör råda i atmosfären, 
varför en allmän vridning av den geostrofiska vinden med mer 90 grader under ett dygn 
inte får förekomma under en sjöbrisdag. 

För att avgöra under vilka dagar sjöbris har bildats har följande kriterier på väder 
och vind satts upp som måste uppfyllas hela sjöbrisdagen. Dessa är:
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• Geostrofiska vinden får inte vara högre än 10 m/s på 1000hpa nivån
• Vinkelskillnaden mellan geostrofiska vinden på 1000 hpa nivån och markvinden vid 

kuststationen ska vara minst 30 grader, varav markvinden ska ha mest ost inslag. 
• Geostrofiskavinden får inte vrida mer än 90 grader under en 24 timmars period. 
• Temperaturskillnaden mellan land och hav måste vara minst 3 °C.

(Borne, Chen & Nunez 1998).

De data som har använts vid analyseringen av de här kriterierna är dels den geostrofiska 
vinden på 1000 hpa nivån som beräknades med hjälp av kryssmetoden från NCEP/NCAR 
återanalysdata. Den har jämförts med vinddata från SMHI för 3 kuststationer längs med 
södra Norrlandskusten, (Gävle, Kuggören, och Brämön). För kuststationerna fanns vind 
och temperaturdata för var tredje timme, medan geostrofiska vinden beräknades för var 
sjätte timme. Det beror på att upplösningen på NCEP/NCAR -återanalysdata är sex 
timmar.

De första dagar som väljs bort enligt det här kriteriesystemet är de där geostrofiska 
vinden är större än 10 m/s på 1000 hpa nivån, samt då dess vridning under en 24 timmars 
period är större än 90 grader. Under kvarvarande dagar kan det antas råda stabila 
synoptiska förhållanden vilket är gynnsamt för sjöbrisen. Men för att sjöbris verkligen ska 
förekomma under dessa dagar bör temperaturskillnaden mellan land och hav vara minst  3
°C. Den havstemperatur som har använts är tagen från Finngrundet och eftersom 
ytvattentemperaturdata saknas över stora delar av Bottenhavet antas den vara konstant i 
det studerade området. Havstemperatur finns även för Forsmark och Järnäs, båda två 
belägna nära kusten, men dessvärre en bra bit utanför undersökningsområdet. Vid en 
jämförelse mellan de tre havsväderstationerna kan temperaturfördelningen i Bottenhavet 
fås och utifrån den kan eventuella temperaturgradienter i havet upptäckas. Då havets 
temperaturfördelning är årstidsberoende delas den här upp månadsvis. Havstemperaturen
från Finngrundet har jämförts med lufttemperaturen från inlandsstationen Delsbo belägen 
cirka 70 kilometer från kusten, se figur 3.2.1. Avståndet mellan Delsbo och Finngrundet är 
cirka 127 kilometer. För mer information om kuststationerna se apendix 1.

Figur 3.2.2, Uppdelningen av geostrofiska vinden i sektorer, benämnda A, B, C, D, E och F, deras 
gradtals intervall framgår ur figuren med mörkröda siffror. 
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För att jämföra olika riktningar på geostrofiska vindens inverkan på sjöbrisen, har olika 
vindriktningar delats upp i sex sektorer, A, B, C, D, E och F, enligt figur 3.2.2 nedan. Vid 
framtagandet av sjöbrisdagar har samma metod använts på alla förutom sektor B. Det 
kriterium som inte kunde användas här var vindvridningskriteriet, alltså att markvinden ska 
vara 30 grader mera vriden åt ost än den geostrofiska vinden. Det beror på att 
geostrofiska vindarna från sektor B redan är ostliga, eftersom de ligger inom intervallet 60 
till 120 grader. Här används en annan metod, bestående av att vindhastigheten klockan 
15.00 ska vara större än den klockan 12.00. Vid framtagandet av sjöbris-dagar har 
temperatur och vindvärden tagits från klockan 12.00. I de fall där ett värde på 
vattentemperaturen saknades har den satts till månadsmedelvärdet från perioden (1990 – 
2009), för värden se tabell 3.2.2.

För sektor F(300-360 grader) uppstår problemet att nord( det vill säga 0 grader) kan
passeras om markvinden är vriden ostvart jämfört med den geostrofiska vinden. De 
riskerar att bli mindre än 30 grader ifall det vanliga vindvridningskriteriet används, vilket 
skulle innebära att sjöbris dagar skulle falla bort. För att korrigera detta tillåts denna 
differens vara mindre än -120 grader istället, för att vara på säkra sidan att vridningen sker
åt ost, vilket är en förutsättning för att sjöbris ska ha bildats. 

Tabell 3.2.2 Vattentemperaturen i Bottenhavet; månadsmedelvärde för perioden 1990 – 2009.
(helcom 2012)

Månad Havsvatten 
temperatur [°C]

April +1

Maj +3

Juni +9

Juli +15

Augusti +17

3.3 MIUU – modellen

MIUU – modellen är en numerisk mesoskalig numerisk modell med en upplösning på 1 – 
20 kilometer som har utvecklats av forskare vid Institutionen för geovetenskaper på 
Uppsala universitet. Den har använts bland annat till vindkartering och beräkningar av hur 
luftföroreningar sprider sig i atmosfären(Mohr 2003). I det här examensarbetet har en 
teoretisk oändligt lång ostkust valts i MIUU- modellen, genom att sätta vatten till höger 
(ost) och land till vänster (väst). Vilket underlag det är avgörs av skrovlighets parametern 
z0. För att på ett bra sett symbolisera kuststräckan Gävle – Sundsvall, som mestadels 
består av skog, har skrovlighetslängden för land satts till detsamma som skog, medan 
havet fått standard värde för hav, se tabell 3.3.1. Modellkörningen är tvådimensionell med 
en vertikal axel och en horisontell axel vinkelrätt mot kustlinjen(Mohr 2003). Körningarnas 
upplösning är 1.5 kilometer i den centrala delen av det horisontella intervallet( -75<x<75). 
För att minimera störningar från  kanterna ökas upplösningen med 8 procent för varje 
rumssteg utanför den centrala delen av det horisontella intervallet (absolutbeloppet av 
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x>75). Det tidsteg som har använts är 15 sekunder och den totala tidsperioden i körningen
är satt till 48 timmar. 

Eftersom sjöbrisen är som starkast när temperaturgradienten mellan hav och land 
är som störst och det inträffar på försommaren har i den här simuleringen atmosfäriska 
förhållanden valts ut motsvarande de som normalt råder i Sundsvall under juni månad. Här
har temperaturprofilen från Juli månad tagits, baserad på de radiosonderingar som görs 
två gånger per dygn i Sundsvall. Sedan har en parallell förskjutning gjorts ett månadssteg 
för att få temperaturprofilen för juni(Bergström, personlig kommunikation). 
Radiosonderingsdata används i form av medelvärden från perioden 1989 – 2002. 
Havstemperaturen har satts till månadsmedelvärdet i juni för Bottenhavet, det vill säga +9  
°C, se tabell 3.2.2. 

Tabell 3.3.1 Skrovligheten för några olika underlag. (Värden tagna   från Wieringa 1992)

Underlag Skrovlighets parameter z0 [m]

Hav 0.00025

Skog 0.8
                                                 
När det gäller topografin har land höjden satts till 1 meter över havet, medan havet har 
satts till 0 meter över havet. Vid jämförelsen mellan olika vindriktningar har samma land 
hav temperaturskillnad används för att få ett rättvisande resultat. Den styrka på 
geostrofiska vinden som har använts är 3 m/s, vilket ligger inom det tillåtna intervallet. För 
varje sektor har medelriktningen valts, vilket blir 30 grader för sektor A, 90 grader för 
sektor B, 150 grader för sektor C, 210 grader för sektor D, 270 grader för sektor E och 230
grader för sektor F. De parametrar som har analyserats är medelvindhastighet, 
vertikalvindhastighet, potentiell temperatur och  vindriktning. För att kunna jämföra MIUU –
modellens vindhastigheter med kuststationerna har vindhastigheten tagits från kustlinjen 
(x=0 kilometer), och höjden 10 meter över havet. Den indata fil som användes till 
körningarna med MIUU - modellen finns i appendix 3. 

4 Resultat

4.1 Vind och temperatur analysen

4.1.1 Geostrofiska vindens inverkan på sjöbrisen

Utifrån de resultat som beräknades fram med hjälp av SMHIs data och de kriterier som 
satts upp i vind och temperaturanalysen har följande tabeller tagits fram över sjöbrisens 
förekomst och medelvindhastighet vid tidpunkterna 12.00 och 15.00 för Kuggören, Brämön
och Gävle.
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Tabell 4.1.1.1, Förekomst av sjöbris vid Kuggören (april-augusti, år 2000-2011), samt dess 
medelvindhastighet för de sex sektorerna beräknade utifrån mätdata därifrån. Klockslagen är 
angivna i svensk normaltid. 

Sektor A B C D E F

Potentiella 
dagar[antal]

89 108 120 201 207 102

Sjöbris dagar [antal] 39 16 44 118 162 62

Relativ förekomst av 
sjöbris [%]

43.8 14.8 36.7 58.7 78.3 60.8

Medelvind kl 12.00 
[m/s]

3.28 3.26 3.71 5.31 4.92 3.84

Medelvind kl 15.00  
[m/s]

3.64 4.98 3.18 5.07 4.77 4.26

Tabell 4.1.1.2, Förekomst av sjöbris vid Brämön (april-augusti, år 2000-2011), samt dess 
medelvindhastighet för de sex sektorerna beräknade utifrån mätdata därifrån. Klockslagen är 
angivna i svensk normaltid.

Sektor A B C D E F

Potentiella 
dagar

89 108 120 201 207 101

Sjöbris dagar 44 18 41 110 162 46

Relativ 
förekomst av 
sjöbris [%]

49.4 16.7 34.2 54.7 78.3 45.5

Medelvind kl 
12.00 [m/s]

2.82 3.00 3.36 4.35 4.30 3.50

Medelvind kl 
15.00 [m/s]

3.46 4.42 3.05 4.43 4.35 3.86
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Tabell 4.1.1.3, Förekomst av sjöbris vid Gävle (april-augusti, år 2000-2011), samt dess 
medelvindhastighet för de sex sektorerna beräknade utifrån mätdata därifrån. Klockslagen är 
angivna i svensk normaltid.

Sektor A B C D E F

Potentiella 
dagar

89 108 120 201 207 101

Sjöbris dagar 32 14 67 95 126 50

Relativ 
förekomst av 
sjöbris [%]

36 13 55.8 47.3 60.9 49.5

Medelvind 
klockan kl 
12.00

3.07 2.65 3.61 3.38 3.60 3.12

Medelvind 
klockan 
kl 15.00

2.60 3.69 3.42 3.39 3.49 2.78

I tabell 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.3 ses förekomsten av sjöbris vid Kuggören, Brämön och 
Gävle. Då antalet dagar inte är ett bra mått, med tanke på att vissa riktningar på 
geostrofiska vinden är vanligare än andra, har en relativ förekomst av sjöbris beräknats. 
Den har tagits fram genom att dividera antal sjöbris dagar med potentiella dagar. Med 
potentiella dagar menas sådana med någorlunda stabila förhållanden i atmosfären, alltså 
sådana då styrkan på geostrofiska vinden är lägre än 10 m/s, samt att dess vindriktning 
inte har ändrats med mer än 90 grader under en period på ett dygn. 

Vid samtliga kuststationer har sjöbrisen varit vanligast vid vindar från sektor E med en 
relativ förekomst nära 80 procent, vilket huvudsakligen motsvarar vindriktningar från väst. 
Ovanligast har sjöbrisen varit vid geostrofiska vindar från sektor B med en relativ 
förekomst omkring 10 procent, vilket huvudsakligen motsvarar vindriktningar från ost, se 
figur 4.1.1.1.
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Figur 4.1.1.1 Den relativa förekomsten av sjöbris vid Kuggören, Brämön och Gävle. Ur 
diagrammet framgår det att sjöbris är vanligast när geostrofiska vinden blåser från sektor E (240-
300 grader). Beräknade utifrån SMHI:data från de tre väderstationer nämda ovan.

När det gäller vindhastigheten klockan 12.00 framgår det ur tabell 4.1.1.1, tabell 4.1.1.2 
och tabell 4.1.1.3 att  den för alla de tre kuststationerna har sitt högsta värde när 
geostrofiska vinden blåst från sektor E. Det lägsta värdet fås när geostrofiska vinden 
kommer från både sektor A och B för Kuggören. För Brämön är det sektor A  och för Gävle 
sektor B som gett de lägsta vindhastigheterna. Värdena på vindhastigheten från klockan 
15.00 visar inte lika tydliga samband, Kuggören och Brämön har sina högsta värden för 
sekor E, medan Gävle har sina högsta när geostrofiska vinden kommer från sektor B. 
Lägsta sjöbris vindhastigheterna klockan 15.00 har Kuggören och Brämön när 
geostrofiska vinden blåser från sektor C. För Gävle är det sektor A. 

4.1.2 Temperaturskillnadens inverkan på sjöbrisen

Utifrån vindhastigheterna från de sjöbris dagar som beräknades fram med hjälp av SMHI:s
data och de kriterier benämnda i avsnitt 3.2 har följande samband och grafer beräknats 
fram mellan land-hav temperaturskillnaden och sjöbris vindhastigheten.
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Figur 4.1.2.1 Här framgår temperaturskillnaden mellan land och havs inverkan på sjöbrisens 
vindhastighet vid Kuggören. Då alla värden har plottats direkt får grafen ett tämligen plottrigt 
utseende. Något samband kring hur vindhastigheten hos sjöbrisen beror på land-hav 
temperaturgradienten kan inte dras utifrån detta. Däremot framgår det hur vindhastigheterna från 
klockan 12.00 är fördelade. Här har alla geostrofiska vindriktningar och styrkor använts, jämför 
med MIUU-modellen där geostrofiska vindstyrkan är 3 m/s och riktningen 270 grader.

I figur 4.1.2.1 kan inte något samband dras om hur temperaturskillnaden mellan land och 
hav varierar visas sambandet mellan sjöbrisens vindhastighet och temperaturgradienten 
mellan hav och land. Inget samband kan fås ur figuren utan att någon efterbearbetning av 
data har skett. För att enklare kunna urskilja trender har ett medelvärde för 
vindhastigheten för klockan 12.00 beräknats för varje grad temperaturskillnad, vilket 
redovisas i figur 4.1.2.2 som blåa punkter. Dock framgår det av figur 4.1.2.1 hur sjöbris 
vindhastigheterna från klockan 12.00 är fördelade, och att de flesta punkterna ligger i 
intervallet 4 – 15 °C temperaturskillnad mellan hav och land. I figur 4.1.2.2 är den röda 
linjen en linjär anpassningen till medelvärdespunkterna, här har ett antagande gjorts att 
sambandet mellan temperatur skillnaden mellan land och hav och sjöbris vindhastigheten 
är linjärt. För estimerade linjära trender mellan land och hav, samt korrelations 
koefficienter, se tabell 4.1.2.1.
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Tabell 4.1.2.1 Estimerade linjära trender för sjöbrisens vindhastighet och temperaturgradienten 
mellan hav och land för Brämön, Kuggören och Gävle, samt dess korrelations koefficienter. Någon 
basvindhastighet vid 0 m/s kan inte dras med tanke på osäkerheten i trenderna.

Stationsnamn Estimerad linjärtrend [ m/s / °C] Korrelations koefficient 

Brämön 0.023 0.16

Kuggören 0.034 0.29

Gävle 0.079 0.52

Figur 4.1.2.2 Sambandet mellan temperaturgradienten mellan hav och land och sjöbrisens 
vindhastighet för Brämön (a)), Kuggören (b)) och Gävle (c)). Alla vindriktningar har tagits med. 
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4.2 MIUU – modellen

Figur 4.2.1, Sjöbrisens vindhastighets variation mellan klockan 9 och 18 för olika geostrofiska 
vindriktningar. Grafen är framtagen med hjälp av MIUU – modellen, för punkten x=0 km, z=10 km.

Med hjälp av MIUU – modellen har värden på sjöbrisens vindhastighet fåtts för alla 
dygnets timmar. Ett tydligt maximum framgår omkring klockan 12 – 16 vid västliga 
geostrofiska vindar, det vill säga frånlandsvind vid den här kusten. I figur 4.2.1 framgår 
sjöbris vindhastighetens dygnsvariation för en punkt belägen precis vid kustlinjen (x=0) 
och på höjden 10 meter över havet, för att generalisera en kustväderstation på bästa 
möjliga sätt. Ett tydligt maximum finns när geostrofiska vinden kommer från riktningar 
mellan 210 och 300 grader, cirka mellan klockan 12 och 16. Ett minimum hos sjöbris 
vindhastigheten finns när geostrofiska vinden kommer från omkring 90 grader, det vill säga
vid geostrofisk pålandsvind.
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Figur 4.2.2, Vindprofil för när geostrofiska vinden kommer från 90 grader (pålandsvind) klockan 
15.00. Plotten motsvarar sektor B i vind och temperaturanalysen ovan.

Figur 4.2.3, Vindprofil för när geostrofiska vinden kommer från 270 grader (frånlandsvind) klockan 
15.00. Plotten motsvarar sektor E i vind och temperatur analysen, se figur 3.2.2

I figur 4.2.2 och 4.2.3 framgår vindprofilen en typisk sjöbrisdag med pålandsvind 
respektive frånlandsvind. Profilen är tagen längs en linje vinkelrätt mot kustlinjen (x-axeln i 
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figuren) och i vertikalled (y-axeln i figuren). Den lodräta svarta linjen dragen vid x=0 
kilometer markerar kustlinjens position. I båda fallen har styrkan på den geostrofiska 
vinden sats till 3 m/s. I båda fallen bildas det sjöbris, men skillnaden i intensitet och 
utbredningsområde är betydlig. Precis som i temperatur och vindanalysen är sjöbrisen 
starkare vid frånlandsvind än vid pålandsvind. Vid pålandsvind sker ingen förstärkning av 
vindstyrkan vid havsnivå eftersom sjöbrisens vindhastighet aldrig överstiger 3 m/s. 
Däremot vid frånlandsvind sker en kraftigt förstärkning av vinden i ett skikt mellan noll och 
cirka 300 meter, där vindhastigheten ligger på 5 – 8 m/s. I det området har vinden en 
huvudsaklig riktning från ost, alltså motriktad den geostrofiska vinden. 

För pålandsvinden, se figur 4.2.2, framgår inga tydliga mönster i vinden. Vid en 
analysering av potentiella temperaturen framgick det att havsluftmassan utbredde sig cirka
60 – 80 kilometer inåt land. Sjöbrisfronten ligger alltså långt inåt land i det här fallet, vid 
frånlandsvind däremot når havsluftmassan endast som högst 5 kilometer inåt land. Vid 
pålandsvind kan antagandet att sjöbrisen täcker ett större område inåt land göras. För 
pålandsvind förkommer de högsta vindhastigheterna vid havsnivån i ett område mellan 
kustlinjen och 60 kilometer inåt land, se figur 4.2.2. Vindstyrkan på sjöbrisen i det området 
är 3 – 4 m/s. Att sjöbris förekommer där framgår från vindriktningsprofilen över samma 
område, där vinden på några hundra meters höjd blir omkring västlig i fallet med ostlig 
geostrofisk vind. Det betyder att en sjöbriscirkulation finns här, och därmed även sjöbris 
trots att den inte framgår lika tydligt från vindprofilen som när den geostrofiska vinden var 
västlig. Övriga vindsektorers vindprofiler finns i appendix 2. 

Figur 4.2.4, Sambandet mellan land hav temperaturgradient och sjöbrisens vindstyrka enligt 
MIUU – modellen. Estimerade linjära trenden är i det här fallet är 0.26 m/s/°C. Korrelations 
koefficienten är i det här fallet 0.84. Geostrofiska vinden har antagits ha styrkan 3 m/s och 
riktningen 270 grader. 

4.3 Jämförelse mellan metoderna

För att  lättare kunna finna hur bra resultat de båda metoderna har gett har de jämförts 
med varandra. Intressant här är att se hur bra simuleringarna med MIUU-modellen 
stämmer med resultatet från vind och temperaturanalysen.
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Figur 4.3.1, Sjöbrisens vindhastighet för klockan 12 (a)) respektive 15 (b)) för de olika 
vindriktningssektorerna på geostrofiska vinden. Här har en jämförelse gjorts mellan vindanalysens 
resultat för Kuggören, Brämön och Gävle och MIUU-modellen för precis vid kusten och 3 kilometer 
innåt land. Sifferintervallen inom parentes är vindriktningen i grader för respektive intervall. 

De högsta vindhastigheterna beräknade med MIUU-modellen vid kustlinjen(x=0) erhölls 
för  båda klockslagen när geostrofiska vinden kom från sektor E, tätt följt av D. De lägsta 
vindhastigheterna förekommer vid kustlinjen när geostrofiska vinden kommer från sektor 
A, B och C. Av figur 4.3.1 framgår det att vindhastigheterna från MIUU-modellen vid 
kustlinjen(x=0) stämmer bäst överens med de tre kuststationerna Kuggören, Brämön och 
Gävle vid geostrofiska vindar från sektorerna A, B, C och F. För D och E som även är dem 
som gett högst vindhastighet på sjöbrisen är MIUU-modellens resultat precis vid kustlinjen 
cirka dubbelt så stort. Eftersom att havsluftmassan vid västliga geostrofiska vindar inte 
breder ut sig med mer än 0 – 5 kilometer inåt land från kusten, har vindvärden även 
beräknats med MIUU-modellen för en punkt belägen 3 kilometer inåt land. Här har samma
klockslag som ovan använts, det vill säga 12.00 och 15.00. Vid jämförelse mellan 
vindhastigheterna från de två punkterna beräknade med MIUU-modellen framgår det 
tydligt att havsluftmassan endast når kustlinjen vid västliga geostrofiska vindar och inte når
längre inåt land. Vid ostliga vindar däremot når den långt inåt land, vilket förklarar att 
skillnaderna här är mindre. MIUU-modellens vindhastigheter från punkten 3 kilometer inåt 
land är cirka hälften av de tre kuststationernas för båda klockslagen för sektor E. Bland 
kuststationerna är det kanske Kuggörens vindhastighet som stämmer bäst överens med 
MIUU-modellens vindhastighet i punkten vid kustlinjen (x=0 km) för de olika geostrofiska 
vindsektorerna. 
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5 Diskussion och felkällor

5.1 Diskussion

I både analysen av SMHI:s data och simuleringar med MIUU – modellen har geostrofiska 
vindar från sektorerna D och E varit gynnsammast för både bildandet av sjöbris och dess 
vindstyrka. Antisjöbrisflödet stärks av de vindriktningarna och kustdivergensen främjar 
subsidensen av luft vid kustzonen, vilket är positivt för sjöbriscirkulationen. Lokala 
variationer förekommer dock inom vind och temperaturanalysen där framförallt resultaten 
från Gävle avviker från resten. Det utmärker sig bland annat i förekomsten av sjöbris, se 
figur 4.1.1.1, där sjöbrisen är tämligen vanlig när geostrofiska vinden kommer från sektor 
C. Det antas bero på att Gävles väderstation inte är belägen vid havet utan cirka 5 
kilometer inåt land. För övriga geostrofiska vindsektorer verkar Gävle ligga inom rimlig 
felmarginal, möjligen borde sjöbrisen haft en större relativ förekomst vid geostrofiska 
vindar från sektor E. Enligt teorin skulle geostrofiska vindar mellan syd och väst vara 
gynnsammast för sjöbrisen, vilket motsvarar sektor D och E. Det stämmer i hög grad när 
det gäller förekomsten.

Minst vanlig skulle sjöbrisen enligt teorin vara vid geostrofiska vindar från mellan 
nord och ost, vilket motsvarar sektor A och B. Vid samtliga kuststationer verkar sjöbrisen 
vara minst vanlig när geostrofiska vinden kommer från sektor B, men när det gäller sektor 
A är läget annorlunda. Det är endast i Gävle där sektor A ser ut att vara näst minst vanlig, 
för Brämön och Kuggören kommer sektor A först på tredje plats efter sektor C. Antalet 
sjöbrisdagar beräknades med en lite annorlunda metod för sektor B, eftersom 
vinddifferens kriteriet mellan geostrofiska vinden och markvinden inte kunde användas där.
Istället användes bara antagandet att markvinden skulle vara större klockan 15.00 än 
12.00, vilket inte helt stämmer alla sjöbrisdagar. Enligt figur 4.2.1 är dock vindhastigheten 
något högre klockan 15.00 än 12.00, men viktigt att komma ihåg är att den grafen är 
baserad på en idealiserad körning med MIUU-modellen. Sjöbris dagar i sektor B kan ha 
fallit bort på grund av det kriteriet. Andra sett att hitta sjöbris dagar ur sektor B är svårt så 
länge inte vindprofilmätningar görs i området, så att en eventuell vridning mot väst( sektor 
E) kan finnas på några hundra meters höjd. Upplösningen på vindata begränsade 
analysen en del eftersom data på geostrofiska vinden endast fanns för var sjätte timme, 
vilket gjorde att alla vindvridningsjämförelser har gjorts för klockan 12.00. Intressant hade 
varit att även göra en vindvridnings jämförelse för klockan 15.00 då sjöbrisen är som mest 
utpräglad för alla sektorer, se figur 4.2.1.

När det gäller sjöbrisens vindhastighet fanns det inte lika tydliga samband mellan 
de olika sektorerna i vind och temperaturanalysen, se figur 4.3.1. Endast vindvärdena från 
Kuggören klockan 12.00 uppvisade ett resultat som så när överensstämmer med MIUU – 
modellens precis vid kustlinjen. Sjöbris vindhastigheterna från MIUU – modellen för 
respektive geostrofisk vind sektor är kanske närmare de teoretiska, eftersom den är 
uträknad utifrån en idealisering. Enligt figur 4.3.1 följer respektive geostrofisk vindsektors 
sjöbris vindhastighet teorin bra när det gäller MIUU -  modellen vid kustlinjen. Enda möjliga
invändningen är att sjöbris vindhastigheten klockan 12.00 för sektor A antagligen är för 
hög, då den är större än både för C och F. Enligt teorin skulle nordostliga vindar, som 
motsvar sektor A vara minst gynnsamma för bildandet av sjöbris. Klockan 15.00 är dock 
förhållandet mellan dem omvänt så att A är näst minst efter B av alla sektorer. Morgon och 
förmiddags vindhastigheten är högre för sektor A än för omkringliggande sektorer, varför 
ett antagande att sjöbrisen kommer igång tidigt vid denna geostrofiska vindriktning kan 
göras. Det antagandet stärks av hur dygnsvariationen i sjöbris vindhastigheten ser ut för 
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sektor A , se figur 4.2.1. De relativt höga morgon och förmiddags vindhastigheterna för 
sektor A kan också bero på att kustkonvergens stärkt vinden.

Resultaten från MIUU – modellen precis vid kustlinjen uppvisar lägst sjöbris 
vindhastighet i sektor B, medan de högsta värdena återfinns för sektor E. I vindprofilerna 
framgår skillnaden mellan frånlandsvind (sektor E) och pålandsvind (sektor B) tydligt, se 
figur 4.2.2 och 4.2.3. Det framgår också att området med sjöbris i frånlandsvind fallet 
(sektor E) inte nåt särskilt långt inåt land, högst ett fåtal kilometer. Det kan vara 
förklaringen till de relativt låga sjöbris vindhastigheterna vid kuststationerna då 
geostrofiska vinden kommer från sektor E, men även för sektor D och F, se firgur A.2.4 och
A.2.5. Det framgår även från figur 4.3.1 där MIUU-modellens vindhastighet precis vid 
kustlinjen är betydligt större än 3 kilometer inåt land när geostrofiska vinden kommer från 
sektor D och E. Intressant här hade det varit att i vindanalysen mäta vindhastigheten i det 
bälte där sjöbrisen är som starkast mellan 2 och 25 kilometer ut till havs. Tyvärr finns inte 
sådana vindata tillgängliga då väderstationer saknas i det området men antagligen hade 
högre sjöbris vindhastigheter uppnåtts då geostrofiska vinden kommit från sektor D, E och 
F. Antagandet stärks av att Gävles sjöbris vindhastighet avviker mest från MIUU-modellen i
punkten precis vid kustlinjen för  sektor D, E och F. Med tanke på det relativt stora avstånd
mellan kustlinjen och Gävles väderstation är det sannolikt att endast utkanten av 
sjöbrisområdet och havsluftmassan berört den. Liknande faktorer antas ha rått även för 
Brämön och Kuggören, men då de ligger betydligt närmare havet hamnar de antagligen 
mer inne i sjöbris området och havsluftmassan än Gävle. Det är just vid geostrofiska 
vindar från sektor E som havsluftmassan ser ut att nå kortast in över land. För geostrofiska
vindar från sektor D når den längre in över land, vilket återspeglar sig i att  sjöbris 
vindhastigheten för Gävle avviker mindre från MIUU-modellen för sektor D än E.  
Differensen mellan MIUU-modellens vindhastigheter för de två punkterna är även den som
minst när geostrofiska vinden kommer från sektor D och E. Sjöbrisen når alltså bara som 
högst någon enstaka kilometer inåt land vid geostrofiska vindar från sektorerna D och F.

Tidigare studier hur fått fram liknande resultat, bland annat har Martin Gahmberg at 
el 2008 erhållt samma resultat när det gäller sjöbrisens beroende av olika geostrofiska 
vindriktningar. Dock har den studien gjorts längs med den finska sydkusten, men 
resultaten kan översättas. I det fallet är nordvästliga till nordliga vindar (frånlandsvindar) 
gynnsammast för både förekomsten av sjöbrisen och dess vindhastighet. Vindar mellan 
sydost och syd har likaså varit minst gynnsamma eftersom de är pålandsvindar, vilket 
poängterar betydelsen av sjöbrisen inverkan på antisjöbrisflödet. 

När det gäller temperaturskillnaden mellan land och hav så ökar antagligen 
sjöbrisens hastighet desto större denna blir. I det här arbetet har ett linjärt samband mellan
dessa antagits, vilket troligtvis är en förenkling av verkligheten. Den estimerade linjära
trenden som beräknades fram med hjälp av MIUU – modellen var nästan 10 gånger större 
än de från Kuggören och Brämön. Korrelations koefficienten för MIUU-modellen var bra 
(r=0.8) medan korrelationen för Brämön och Kuggören var nästintill obefintlig. Här är 
trenden i princip noll. Det verkar som att MIUU-modellens estimerade linjära trend är mer 
rättvisande än kuststationernas trend. Den estimerade linjära trenden för Gävle ligger 
ungefär i mitten av intervallet mellan MIUU-modellen och Brämöns och Kuggörens. Även 
Gävles korrelations koefficient ligger mellan MIUU- modellens och Kuggörens och 
Brämöns, men närmare de två sist nämda i det intervallet. För att hitta en linjärtrend 
krävdes i både vind och temperaturanalysen och MIUU - modellen att en minsta kvadrat 
anpassning gjordes till ett första grads polynom. Ur figur 4.2.4 framgår det att flertalet 
vindvärden avviker från trendlinjen. Det trots att resultaten från MIUU-modellen byggde på 
idealiserade körningar, och därmed kanske är närmare teorin. Förmodligen är sambandet 
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mellan land och havstemperatur gradienten och sjöbris vindhastigheten mer komplicerat, 
men utifrån resultaten från MIUU – modellen kan inget sådant dras. Den geostrofiska 
vindriktningen i modellsimuleringarna har satts till 270 grader för denna analys eftersom 
sjöbrisens vindhastighet även påverkas av geostrofisk vindriktning. Styrkan på 
geostrofiska vinden spelar in också för hur stark sjöbrisen blir, varför den precis som i 
vindriktningsanalys delen av MIUU-modellen har sats till 3 m/s.

För Kuggören, Brämön och Gävle har alla sjöbrisdagar använts till att räkna 
ut de estimerade linjära trenderna, vilket betyder att alla geostrofiska vindriktningar har 
använts. Geostrofiska vindens riktning avgör lite hur stor temperaturgradienten mellan hav 
och land blir men betyder mycket för var den blir som kraftigast. För modellsimuleringarna 
verkar det som vid geostrofiska vindar från västsektorerna hamnar gränszonen mellan 
havs och land luftmassan ungefär vid kustlinjen, medan den vid geostrofiska vindar från 
ost sektorerna kan hamna cirka 60-80 kilometer in över land. I vind och temperaturanalyse
har dessutom alla styrkor mellan 0 och 10 m/s på geostrofiska vinden använts, och styrkan
avgör i viss grad hur temperaturgradienten mellan hav och land blir fördelad. En starkare 
geostrofisk vind för med sig en luftmassa längre, varför en stark geostrofisk frånlandsvind 
(>5m/s) för med sig den varma land luften nära kustlinjen där det bildas en skarp 
temperaturgradient.  I fallen med ostlig geostrofisk vind skulle därför väderstationen 
Delsbo som stått för inlandstemperaturen hamna i havsluftmassan vilket skulle göra att 
temperaturgradienten mellan land och hav blir betydligt mindre än den egentligen är. 
Felaktigheter i temperaturgradienten mellan land och hav kan även ha kommit av att 
havsvattentemperaturen i hela Bottenhavet antas vara samma som för Finngrundet. I 
verkligheten varierar den både i nordsydlig riktning och beroende på avståndet från 
kusten. Ytemperaturvariationerna i Bottenhavet är som störst på våren och avtar sedan 
alltmer framåt sommaren, se appendix 2.

Vid framräknandet av de estimerade linjära trenderna för de tre 
kuststationerna har medelvärdes bildning för varje grad temperaturskillnad gjorts. Det 
beror på att grafen annars får ett tämligen plottrigt utseende där inga samband skulle 
kunna dras ifrån, se figur 4.1.2.1. Då vissa temperaturskillnader är mer vanliga än andra 
riskerar den här metoden att ge ett missvisande resultat. De större temperaturskillnaderna 
förekommer endast enstaka gånger, varför felaktiga data bland dessa får stora 
konsekvenser. Bland kuststationera är det Gävle som har störst estimerad linjär trend, 
vilken är mer en den dubbla mot övriga. Dock kan felaktigheter i estimerade linjära 
trenderna förekomma då avvikande värden förekommer bland de högre 
temperaturskillnaderna i alla tre fallen. För Gävle är troligen den högsta 
temperaturskillnaden för hög, medan övrigas högsta temperaturskillnader är för låga. Den 
största temperaturgradienten mellan hav och land är för alla tre kuststationera 24 °C, vilket
troligen är för högt speciellt eftersom dygnstemperaturen vanligen inte når sitt maximum 
förrän 15 -16 tiden sommartid. Dock kan temperaturgradienten mellan land och hav 
mycket väl ha uppgått till cirka 20 °C, under  våren då havet fortfarande är varmt, samtidigt
som solen värmer land kraftigt. Var en exakt rimlighetsgräns ska dras för vilka 
temperaturgradienter som antas vara troliga kan därför inte göras. Någon slutsats om hur 
de estimerade linjära trenderna varierar mellan olika kuststationer kan inte dras eftersom 
avvikande mätdata påverkar trendlinjens lutning. Utifrån korrelations koefficienterna för de 
tre kuststationerna framgår det att Gävles estimerade linjära trend har minst fel i form av 
avvikande värden. Det beror på att korrelationskoefficienten är som störst för Gävle. 
Någon bra jämförelse med estimerade linjära trenderna från tidigare studier har inte kunna
göras på något bra sätt, då det är så många olika parametrar som inverkar på sambandet 
mellan temperaturskillnaden mellan land och hav och sjöbris vindhastigheten.
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Trots att kuststräckan Gävle – Sundsvall är relativt rak och fri från oregelbundenheter som 
öar, vikar och uddar, så förekommer de även här. Brämöns väderstation ligger på en ö 
med samma namn precis vid kusten. Likaså ligger Kuggören längst ute på halvön 
Hornslandet. Det kan mycket väl ha påverkat sjöbrisens vindriktning, eller ha försvagat 
sjöbrisen. Vid öar och uddar tenderar sjöbrisen blåsa från alla håll som vatten finns åt, 
vilket gör att någon enhetlig riktning på sjöbrisen inte bildas. Det gäller främst när sjöbrisen
precis har satt igång, senare under dagen blir sjöbriscirkulationen mäktigare och mer 
utpräglad, vilket gör ö och udd effekter mindre påtagliga. Söder om Gävle börjar dessutom
land att bukta ut åt öster, vilket gör att hav här ligger åt nordost istället för ost. Vid 
Kuggören har vinden fritt spelrum vid alla ostliga riktningar mellan nord och syd eftersom 
störande vegetation och terräng saknas i den frisektorn. Dock kan Bålsön i nordost 
påverkat sjöbrisen riktning och styrka framförallt under förmiddagen då den mer 
storskaliga sjöbris cirkulationen inte hunnit komma igång ordentligt. För Brämön har 
vinden fritt spelrum för vindriktningar mellan nordväst och ost. Eftersom sjöbrisen till följd 
av corioliskraften vrider åt sydost under dagens lopp, kan det finnas en lä påverkan på 
vindarna härifrån klockan 15.00. För geostrofisk vindsektorerna D, E och F har Kuggören 
en högre sjöbris vindhastighet än Brämön för både klockan 12.00 och 15.00 vilket beror på
ovan nämnd lä påverkan på vinden vid Brämön. Vinden vid Gävle är precis som nämnts 
tidigare lä påverkad i alla vindriktningar, och topografin, bebyggelse och vegetationen runt 
den väderstationen tenderar att göra vinden byig dessutom. För kartor över 
väderstationerna se appendix A.1. 

5.2 Felkällor

En del faktorer som påverkat resultatet har redan tagits upp i diskussions delen, men här 
kommer mer konkreta fel att tas upp. Vind och temperaturanalysen går inte att utforma så 
bra att inga extra dagar tillkommer då ingen sjöbris fanns eller att sjöbrisdagar fallit bort. 
Parametrar som molnighet och inversion i atmosfären påverkar också, och data på de 
fanns inte tillgängliga, delvis pågrund av att de är svåra att mäta. Den geostrofiska vinden 
har antagits vara konstant i riktning och styrka över hela området men så är inte fallet i 
verkligheten. Avståndet mellan Gävle och Brämön är 170 kilometer, vilket betyder att 
skillnader i väderlek kan förekomma. Delar av området kan dessutom vara molntäckta 
samtidigt som resterande delar är klara. Havstemperaturen har sats till 
månadsmedelvärdet för Bottenhavet vid de tillfällen där data saknades vid Finngrundet, 
vilket inte ger ett helt rättvisande resultat eftersom variationer på flera grader kan 
förekomma mellan olika år. Temperaturkriteriet kan därför ha släppt igenom dagar då det i 
verkligheten inte förekom någon sjöbris, störst risk för det är när geostrofiska vinden 
kommer från sektor B, eftersom vindvridningskriteriet inte användes här. Vinkelskillnader 
mellan geostrofiska vindens och markvindens riktningar förekommer vid andra 
atmosfäriska fenomen än sjöbris, varför även det kriteriet kan ha släppt genom 
sjöbrisdagar. 

Potentiella förbättringar i vind och analysmetoden är att ha bättre upplösning på 
vinddata, inte minst på geostrofiska vinden som endast fanns för var sjätte timme. Egna 
vindobservationer i området skulle naturligtvis ge ett bättre resultat, och de skulle kunna 
göras på olika avstånd från kustlinjen för att få fram vindprofiler likt de i MIUU-modellen. 
Fler havsvattentemperatur mätpunkter i området skulle även det kunna förbättra 
analysmetoden. 

27



6. Slutsatser
Den geostrofiska vindriktning som var gynnsammast för sjöbrisen var den från sektor E 
(240-300 grader) följt av sektor D (180-240 grader). De sektorerna hade både högst relativ
sjöbris förekomst och högst vindhastighet då det var sjöbris. Minst gynnsam för sjöbrisen 
var geostrofiska vindriktningar från sektor B, när det gäller relativ sjöbris förekomst och 
vindhastighet klockan 12.00 och 15.00 från MIUU-modellen. Havsluftmassan var 
förskjuten cirka 55 -75 kilometer längre inåt land då geostrofiska vinden kom från ost 
sektorerna än västsektorerna vilket bidrog till större temperaturskillnader mellan hav och 
land vid västlig än ostlig geostrofisk vind. När det gäller sjöbrisens vindhastighet visade 
MIUU – modellen ett resultat som stämde bättre med teorin än vind och 
temperaturanalysen, framförallt när geostrofiska vinden kom från västsektorerna. Det 
berodde bland annat på att kuststationerna var placerade utanför det område där sjöbrisen
var som starkast, vilket framgår ur vindprofilerna, figur 4.2.3 och figur A.2.4. Hade 
vindvärdena tagits från punkter belägna 1-5 kilometer ut till havs från kusten hade de 
högsta sjöbris hastigheterna erhållits. Vid geostrofisk vind från ost sektorerna återfanns 
inget maximum precis utanför kusten, och sjöbrisen nådde långt inåt land. En ökad 
temperaturskillnad mellan land och hav gav en högre sjöbris vindhastighet, men något 
exakt samband för hur det förhöll sig kunde inte dras från observationerna. MIUU- 
modellens estimerade linjära trend 0.26 m/s/°C,  är den som påverkas av minst felkällor 
och vars korrelationskoefficient är som störst. Den kanske är närmast det verkliga 
sambandet. För kuststationerna var den estimerade linjära trenden i princip noll, och här 
har alla geostrofiska vindriktningar och styrkor använts. Ett bättre resultat hade fåtts från 
vind och temperaturanalysen ifall en bättre upplösning funnits på vind och temperaturdata,
inte minst på NCEP/NCAR återanalysdata. Alla vindjämförelser mellan observerad och 
geostrofisk är gjorda för klockan 12.00, men enligt figur 4.2.1 är sjöbrisen oftast som 
starkast klockan 14 – 16. 

Tackord

Tack till min handledare Matthias Mohr som med stort engagemang hjälpt till och gett goda
råd under  examensarbetets gång. 
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Appendix

Apendix 1. Fakta om väderstationerna

Kuggören
Kuggören är belägen på ostsidan av Hornslandet cirka 20 kilometer öster om Hudiksvall. 
Vindmätaren sitter högst upp i den fyr som finns här, belägen cirka 50 meter från havet 
och på en höjd av 18 meter över havet. Läverkan på vinden sker i viss mån vid vindar från 
sydväst, eftersom vinden då behöver passera ett skogsparti. Denna läverkan är dock 
relativt liten. Temperaturmätningen är gjord i ett strålningsskyddad skåp beläget på 
marknivå nedanför fyren.(Nylund & Nilsson 2012) Se kartan nedan i figur 8.1.1 för att se 
hur landskapet ser ut runt Kuggören. Vindstationen är korrigerad till 10 meters standard.
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Figur A.1.1 Terrängkarta över Kuggören, väderstationen är markerad med en röd cirkel. Karta 
tagen från lantmäteriet ordernummer: 61679468 

Brämön
Brämön är en ö som ligger vid precis utanför kusten cirka 30 kilometer sydost om 
Sundsvall. Vindmätaren sitter högst upp i den fyr som finns här belägen 30 meter över 
havet och cirka 200 meter ifrån havet. Läverkan på vinden sker i viss mån då vinden 
blåser från riktningar mellan nordväst och syd, då det finns skog i dessa riktningar. 
Temperaturmätningen är gjord i ett strålningsskyddad skåp belägget på marknivå nedanför
fyren. (Nylund & Nilsson 2012) Se kartan nedan i figur 8.1.2 för att se hur landskapet ser 
ut runt Brämön. Vindhastigheterna från Brämön är ej korrigerade till 10 meter över havet 
standard. 

Figur A.1.2 Terrängkarta över Brämön, 
väderstationen är markerad med en röd cirkel.
(Karta från lantmäteriet, ordernummer:  160015903 )

Gävle
Till skillnad från de andra kuststationerna Kuggören och Brämön så ligger inte Gävles 
väderstation direkt vid havet, utan cirka 5 kilometer ifrån havet. Vindmätning här görs på 
16 meters höjd över havet. Väderstationen är markerad med en röd cirkel på kartan 
nedan, se figur 8.1.3. Läpåverkan kan här ske vid alla vindriktningar och landskapets 
topografi samt bebyggelse kan göra vinden byig. Ingen korrigering av vindhastigheten till 
10 meters höjd standard är gjord för den här stationen.

Figur A.1.3, Väderstationen där vind mäts är markerad med en röd prick i kartan. Terrängkartan är 
tagen från lantmäteriet, med order nummer 141890571 .
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Delsbo 
Delsbo är beläget cirka 30 kilometer väster om Hudiksvall och 40 kilometer från 
Bottenhavet på höjden 70 meter över havet. Hit når aldrig havsluftmassan då sjöbris 
cirkulationen som längst kan föra med sig den cirka 20 – 30 kilometer inåt land från 
kusten. Härifrån har endast temperaturdata tagits. Temperaturen är inte korrigerad till 
havsnivå, men eftersom den avtar med 0.0065 K/m och höjden endast är 70 meter blir 
avtagandet försumbart.

Finngrundet
Från Finngrundet har havstemperatur data tagits, mätningarna här sker vid en havsboj, 
belägen cirka 42 kilometer från närmaste land som är Örskär. 
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 Appendix 2. Grafer och diagram

Figur A.2.1, Havsvattentemperaturens variation mellan de tre stationerna Järnäs, Kuggören och 
Forsmark, samtliga belägna i Bottenhavet. 

I figur 8.2.1 ses temperaturfördelningen i Bottenhavet mellan stationerna Järnäs, 
Kuggören och Forsmark. Av de ligger Järnäs och Forsmark vid kusten, medan 
Finngrundet ligger längre ut till havs. På grund av det är ytvattentemperaturen vid 
Finngrundet cirka 1-2 °C kallare än de resterande under främst maj och juni. I juli och 
augusti förekommer nästan inga sådana skillnader. Det beror på att de stora 
vattenmassorna mitt ute i Bottenhavet tar längre tid att värma upp än vattnet nära kusten. I
nordsydlig led ligger Järnäs längst norrut, sedan Finngrundet och längst söderut har vi 
Forsmark. Den höga vattentemperaturen vid Forsmark, speciellt under våren kan till viss 
del bero på att varmt vatten släpps ut i havet där från Forsmarks kärnkraftverk. 
Ytvattentemperatur data är tagna från perioden april-augusti åren 2008-2013.
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Figur A.2.2 Vindprofilen när geostrofiska vinden kommer från 30 grader klockan 15.00, plotten 
motsvarar vindsektor A.

Figur A.2.3 Vindprofilen när geostrofiska vinden kommer från 150 grader klockan 15.00, plotten 
motsvarar sektor C.
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Figur A.2.4 Vindprofilen när geostrofiska vinden kommer från 210 grader klockan 15.00, plotten 
motsvarar sektor D.

Figur A.2.5 Vindprofilen för när geostrofiska vinden kommer från 330 grader klockan 15.00, plotten
motsvarar sektor F.
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Appendix 3.

MIUU-modell ingångsdatafil

PC
sea_breeze4
61 17  153 2011     (Latitude, longitude, julian day number, year)       
  0  0  1             (Radiation time parameters )                       
 15. 60. 60. 0  3000  (Time step, diskwrite intervall, ... )             
 1 1 0 0 0 1 0        (Flags: ibound ifukt iradi icloud iGoOn isimb 
inest)                                               
 0 0 1. 0. 0.2        (Radiation & cloud parameters)                     
0.0000 0 1            (Syn. divergence, nudging & filtering)             
 0                    (Discwrite mode: 0=bin, 1=asc, 2=both)             
 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1  (Variables to write to 
disc:u,v,w,rr,rrl,rrc,tatal,pi,q2,l)                                     
  0  0  48            (1D-init./3D-init. start-time, total simulation 
time)                                              
122 1 29 1 1           (Grid points in x-/y-/z-direction, output grid 
point)                                              
0.0015  0.   10000. 0.0015  0.   10000.  0 0     (Geostr. forcing/Flow-
relaxation param.)                                                       
1. 0.75 0.75          (Implicity for geostr. & Coriolis terms)           
2.00 10000.           (Lowest level (flagged negative if HB routine), 
model top)                                         
1 6000. 0.12          (Sponge layer parameters)                          
  2 100000.           (Number of surf. pressures/time intervall [min])   
   1013.25            (Surface pressure [hPa] at first time)
   1013.25            (Surface pressure [hPa] at second time)
 2  1  36000.         (Levels/Number of geostr. wind profiles, time 
intervall [min])                                           
    0.  3.     300.   (Height, wind speed, wind direction)
20000.  3.     300.   (Height, wind speed, wind direction)
 1 36000.             (Number of pot.temp. & humidity profiles, time 
intervall (min))                                     
7
0 293.17 0.00726 (Height, potential temperature [K], specific 
humidity [kg/kg])
1000 296.5 0.00526
2000 309.82 0.00384
4000 309.78 0.00274
6000 316.45 0.00084
8000 321.81 0.0002
10000 324.07 0.0000684 
  0 0                  (Horizontal grid parameters)                      
grid 
 1 1
z0_norden_2D.dat
zg_norden_2D.dat
ground_mod_norden.dat                         
 21 15 0.0 0 10 10 0.33 0.34 0 (t2msea,t2msurf,cloudiness,
(icev),t2mlake,tgin,(wgin),(w2in),(isoil))     
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Appendix 4. Beräkning av geostrofisk vind

Vid beräkningarna av geostrofisk vind har punkterna p1, p2, p3 och p4 använts, för 
punkterna positioner se figur 3.1.1 och tabell 3.1.1.

Figur A.4.1 Punkterna p1, p2, p3 och p4 används till beräkningen av geostrofisk vind. Ф1,2 medel är 
medelpositionen geopotentialen för punkterna. 

Skillnaden i geopotentialen i x-led kan skrivas som följande: 

dФ
dx

=
Ф2medel –Ф1medel

∆ x
Skillnaden i sträcka ∆x kan skrivas om som:

∆ x=
2πRcos (lattitud )

360
∗2.5°

R är i den formeln jordradien.
För y-led gäller samma ekvation för geopotentialen som i x-led, förutom att 
geopotentialskillnaden är här tagen på andra ledden.  ∆y termen kan här skrivas som:

∆ y= 2πR
360

∗2.5°
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