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Abstract

Evaluation of Weather Predictions for Offshore Racers  
Caroline Styrenius Hagberg 

4 different weather models have statistically been evaluated in this case studie on the 
parameters wind speed and wind direction. They have been compared to 2 different 
observations sources. The goals with this project was to investigate which of the 
supplier of weather predictions that provided the best forecast during ÅF offshore 
race 2015 and analys wether or not offshore racers could use a statistically 
evaluating as a support while planning routes. 
 It is shown that SMHI gave the best forecast compared to observation stations 
around Gotland. Compared to the second observation source which was a competing 
boat YR supplied the best mean absolute error on both wind speed and wind 
direction. A commercial supplier A gave the best bias values on both parameters and 
highest forecast index on 91% within an interval of +-2m/s. 
 As an offshore racer you could use an evaluation of weather forecast from 24 hour 
before to facilitate the choice of forecast supplier to plan the route after. A method 
which should be tested during a longer time period is to correct the current forecast 
with previous bias values. In this case studie it was shown in many events the 
forecasts was improved by using this method. 
 Many navigation softwares do not include weather observations in their algorithms 
and is entirely based on polardiagrams and weather predictions. Taking observations 
into the software by correct the current forecast by previous errors could help to 
improve the final results of the navigation system. 
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Sammanfattning

Utvärdering av väderprognoser för seglare 
Caroline Styrenius Hagberg 

I den här rapport har 4 stycken väderprognoser rankats och statistiskt utvärderats på 
vindstyrka och vindriktning utifrån hur väl de stämmer överens med verkligheten där 
verkligheten har varit 2 olika observationskällor. Ett av målen var att undersöka vilken 
av prognosleverantörerna som gav bäst prognos under kappseglingen ÅF offshore 
race 2015 samt analysera huruvida seglare kan använda den sortens information.  
 Det visade sig att SMHI gav bäst resultat jämfört med observationer från deras 
egna väderstationer runt om Gotland. Prognoserna visade olika resultat jämfört mot 
den andra observationskällan som kom från en tävlandes båt. YR visade lägst medel 
absolut fel på väderparametrarna och en kommersiell prognosleverantör A gav bäst 
bias och högst träffsäkerhet på vindstyrkan på 91% med ett felintervall på +-2m/s. 
 Som kappseglare har man användning av en rankning från föregående dygn som 
kan underlätta valet av prognos som används till underlag vid ruttplanering. En 
metod som bör testas under en längre tid är att undersöka felet mellan prognos och 
observationsvärden i föregående dygns prognos och därefter korrigera den aktuella 
prognosen efter felvärdena. I denna fallstudie visade många av fallen förbättra 
prognosen vid användning av denna metod. I dag finns många mjukvaror som 
används inom kappsegling där observationer inte används utan baseras på 
prognoser och polardiagram. Att ta hänsyn till observationer i mjukvarans 
optimeringsalgoritm kan hjälpa till att förbättra resultaten och är en 
utvecklingsmöjlighet för produkten. 

Nyckelord: Meteorologi, segling, väderprognoser, statistisk utvärdering 

Examensarbete C i meteorologi, 1ME420, 15 hp, 2016 
Handledare: Magnus Baltscheffsky 
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1. Inledning 
För en kappseglare är ens verktyg och hjälpmedel avgörande i tävlingar. Seglen är 
en utav de främsta verktygen att jobba med och väderprognoser är ens hjälpmedel. 
Att kunna tolka väderprognoser och vända frontpassager och vindar till ens fördel är 
en konst och nästintill avgörande i seglatser. En seglare kan med tiden lära sig att 
tolka väderprognoser och agera utifrån informationen som fås, men hur vet seglaren 
vilken av de många väderprognoskällorna man ska förlita sig på?  
 En segelbåt förs framåt med hjälp av tryckskillnader i seglen och balanseras upp 
av en köl. Tryckskillnaderna uppkommer när vinden träffar seglet som där tvingas 
ändra riktning. Likt en flygplansvinge skapas ett undertryck på baksidan av seglet 
som dras i undertryckets riktning. Kölen på båten ser till att motverka den sneda 
tryckkraften och gör så båten färdas rakt. Runt segel och köl förekommer strömmar 
av vind och vatten som är avgörande för båtens framfart. Dragkraften i seglet kan 
styras genom att ändra seglets riktning mot vinden. Detta gör man genom att släppa 
ut eller in seglet från båten med hjälp av skot och segeltrim. 
 Under kappseglingar är det viktigt att ha noggranna prognoser av vädret och 
meteorologiska parametrar som bland annat vinden. Prognoser används som 
underlag till den färdväg man väljer att ta med mål att maximera sin fart och minimera 
tiden den tar att färdas.  
I dagens samhälle finns det ett flertal olika vädertjänster som ger ut dagliga 
prognoser av väderläget. Som seglare är det svårt att avgöra vilken av 
vädertjänsterna som ger ut den bästa prognosen som lämpar sig bäst för 
användarens syfte. I den här rapporten ska olika väderprognoser statistiskt 
utvärderas och rankas utifrån träffsäkerheten för 2 olika meteorologiska parametrar. 
Med hjälp av data från instrument ombord på team Pro4us båt, som idag är 
Europamästare i klass ORCi, skall tillsammans med observationer från kustnära 
SMHI stationer en rankning av prognoserna utföras. 
 Det primära syftet är att statistiskt utvärdera väderprognoser och ranka dessa 
utifrån hur väl de stämmer överens med verkligheten. Verkligheten i arbetet kommer 
vara observationer från väderstationer och data från teamet Pro4us instrument. Ett 
av målen är utifrån den erhållna datan kunna avgöra vilken leverantör som gav den 
bästa prognosen under ÅF offshore race 2015 och även undersöka huruvida en 
seglare har nytta av den sortens information. 

1.1 ÅF Offshore race 
Kungliga Svenska Seglarsällskapet (KSSS) har sedan länge anordnat en rad regattor 
och havskappseglingar. 1937 seglades för första gången Gotland runt som tävlingen 
hette då där 42 segelbåtar deltog. Tävlingen som idag heter ÅF offshore race är den 
största havskappseglingen som KSSS anordnar och samlade hela 211 båtar till 
starten vid Skeppsholmen i Stockholm år 2015.  
 Tävlingen äger rum i slutet av juni varje år och håller på några dagar in i juli. 
Samtidigt som ÅF Offshore race (ÅFOR) äger rum seglas även ÅF Offshore race 
classic (Classic). De båtar som deltar i den sistnämnde tävlingen ska ha byggts 
innan 1 januari 1968. Classic-racet är ca 250 nautiska mil vilket är något kortare än 
än ÅFOR som är 350 nautiska mil. En nautisk mil motsvarar 1852 meter. De båda 
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banorna utgår från hjärtat av Stockholm vid Skeppsholmen och antingen runda en 
boj utanför Visby eller hela Gotland för att sedan gå i mål utanför Sandhamn. Figur 1 
är tagen från KSSS officiella inbjudan till ÅF Offshore race 2016 och illustrerar de 2 
banorna (KSSS,2015).  

Figur 1. Den svart-streckade banan som i bilden ovan benämns som classic Sandhamn är 
till för de båtar byggda år 1968 eller tidigare. Den gula banan (ÅFOR Sandhamn) är för 
segelbåtar byggda efter 1968.  

1.2 Hur använder sig seglare av prognoser idag? 
I dagens havskappseglingar tar besättningar oftast hjälp av en rad olika 
navigationsinstrument. Besättningsmedlemmarna har olika roller och 
ansvarsområden ombord på segelbåten. En viktig roll har den som är navigatör. 
Navigatören har bland annat hand om väderinformationen ombord.  
 Inför och under tävling är det viktigt att hänga med i den rådande väderleken. 
Navigatörens uppgift är att ha ett uppdaterat läge av det rådande vädret som fås med 
hjälp från analyskartor och meteorologens kommentarer från olika vädertjänster. 
Tidsslag och plats för frontpassager är viktigt att hålla koll på då ett högervrid av 
vinden sker när fronten passerar. Radarbilder är ett bra hjälpmedel för lokalisering av 
fronter då nederbörd är ett gott tecken på en front. Observationer från olika 
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vädertjänster och egna observationer av väderläget används även som underlag för 
navigatörens beslut. 
 Expedition är en populär mjukvara inom havskappsegling där användaren lägger 
in väderinformation från önskade prognostjänster och även aktuell information från 
båtens övriga instrument. I mjukvaran läggs ett polardiagram in som är speciellt 
utformat för varje segelbåt och segeltyp. Diagrammet visar båtens teoretiskt 
uppnåeliga hastighet vid en viss vindvinkel till båten och vindstyrka. Informationen 
som erhålls från diagrammet är viktig för ruttoptimeringen och tas därför hänsyn till i 
algoritmen. 

Figur 2. Skärmdump från mjukvaran Expedition. Den gröna linjen visar den optimala rutten 
baserad på väderinformation från prognos A. Den röda linjen visar den optimala rutten från 
en prognos B. 

Expedition används för att optimera rutten som ska seglas från startpunkt till 
målgång. Detta betyder att mjukvaran använder den information som finns tillgänglig 
för att föreslå den snabbaste vägen från punkt A till punkt B. Navigatören laddar in 
filer i programmet som innehåller information från olika väderprognoser och 
polardiagrammet. Rutten optimeras med hjälp av en optimeringsalgoritm som tar 
hänsyn till den information som finns i filerna som programmet har tillgång till. 
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Figur 3. Optimerade rutterna baserade på information från 7 olika väderprognoser. 

Figur 4. Exempel på ett polardiagram utformat för segelbåten Beneteau 40.7. Gradtalen vid 
sidan talar om båtens kurs förhållandevis till vindens riktning. De röda strecken representerar 
båten hastighet vid en viss vindstyrka och vindriktning. På y axeln är hastigheten i knop. 
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Figur 2 och figur 3 illustrerar hur det kan se ut för en navigatör som har lagt in 
information från 2 olika väderprognoser ( Figur 2 ) samt från 7 olika prognoser ( Figur 
3 ). I mjukvaran finns det en funktion som biaskorrigerar en bestämd parameter eller 
en hel prognos. Ett exempel är att navigatören observerar en vindstyrka från båtens 
instrument som är 2 m/s över prognosens värde hela tiden. I Expedition kan vinden 
biaskorrigeras -2 m/s så rutten optimeras till ett rätt värde av den riktiga vindstyrkan.  
 Idag finns mjukvaror likt Expedition som endast använder prognoser som underlag 
till ruttoptimering. En utvecklingspotential för mjukvaran kan vara att  ta hänsyn till 
observationsdata. I nuläget används inte observationer över huvudtaget i mjukvarans 
algoritm vilket bör kunna ha en positiv inverkan på ruttoptimeringen.  För navigatörer 
bör valet av rutt kunna underlättas med hjälp av ett rankningssystem av 
prognosernas kvalitet (Expedition, 2016). 

2 Bakgrund 
2.1 Numerisk vädermodell (NWP) 
En numerisk vädermodell (eng. Numerical Weather Prediction model) är en typ av 
datamodell som beskriver atmosfärens tillstånd i en viss tidpunkt och dess utveckling. 
Utifrån indata-filer och fysikaliska samt matematiska lagar räknar modellen ut vädrets 
utveckling framåt i tiden. Modellerna gör uträkningar i 3 dimensioners gridnät som 
ger en komplett bild av väderläget i horisontell och vertikalled för varje gridpunkt. 
Denna procedur repeteras upp till det önskade tidsintervallen för prognosen. 
Vädermodellerna körs på superdatorer som tillhandahåller prognoser för olika 
atmosfäriska parametrar som exempelvis temperatur, nederbörd, tryck och vind. Idag 
finns det ett flertal olika vädermodeller som används till olika syfte hos olika 
vädertjänster. Numeriska vädermodeller löper inom ett tidsintervall från några timmar 
till en månad eller mer (NOAA,2016).  

2.2 Utvärdering av prognoser 
Kvalitén hos prognosmodeller kan utvärderas på en rad olika sätt. Det finns olika 
statistiska mått som ger olika information om bland annat hur bra prognosens 
träffsäkerhet och totala felet är. En utvärdering kan utföras jämfört med andra 
prognosmodeller eller observationer. Att utvärdera sin modell är ett effektivt sätt både 
för användaren och utvecklare av prognosmodellen att analysera 
förbättringsmöjligheter och felsöka. 
 Ändå sedan man började med numeriska vädermodeller har det varit av intresse 
att fråga sig hur noggrann modellen är. Ett sätt att värdera modellens kvalité är att 
jämföra mot observationer. Inom meteorologi och klimatologi finns ett mått ”skill” som 
definieras som den ökande trenden hos prognosens förmåga att leverera en bättre 
prognos jämfört med tidigare (Sanders, 2002, s. 1172-1174). Noggrannheten hos 
olika parametrar, som till exempel vindstyrka och temperatur, kan undersökas med 
olika noggrannhetsmått. Det finns många sätt att utföra en kvalitetsundersökning på 
modeller. Nedan följer några exempel på hur prognoser kan utvärderas och 
presenteras. 
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 2.2.1 Statistiska mått  
Magnituden av skillnaden mellan ett uppmätt värdet (väderstationernas och båtens 
värden) och det approximativa (modellens) är det absoluta felet hos modellen (Mean 
Absolute Error, MAE), se ekvation 1. Det relativa felet fås från det absoluta felet 
dividerat med magnituden av det exakta värdet. Det är intressant att undersöka det 
absoluta felet hos modeller för att utvärdera kvalitén. MAE är ett vanligt 
förekommande mått för utvärdering av prognoser. Chai och Draxler (2014) använder 
i sin artikel måttet MAE som ett standard mått för utvärdering av prognosen.   

I ekvation 1 är N antalet observationer, αobs observationsvärdet på väderparametern 
och αprog är prognosens värde.  
 Ekvation 2 visar måttet root mean square error (RMSE) som är ett mått på felet 
mellan två värden, i vårt fall observerade och modellerade värden. Det beskriver 
även spridningen på felets storlek. RMSE har enligt Chai och Draxler (2014) använts 
som ett standardmått för prognosens prestanda. Måttet som RMSE presenterar är 
variansen hos ett absolut fel. För att utvärdera och jämföra modellers prestanda är 
RMSE en bra metod att gå tillväga med. Om ett värde är fel kommer det synas tydligt 
i RMSE  för värdet kvadreras innan det medelvärdesbildas, vilket innebär att större 
fel väger tyngre än de mindre felen. 

Bias beskriver det totala medelfelet för modellen, se ekvation 3. Måttet talar även om 
modellen tenderar att över eller underestimera parametervärden. När värdet på bias 
är stort kan man enligt Chai och Draxler (2014) behöva räkna bort det systematiska 
felen som uppstår innan man beräknar RMSE. I den här rapporten tas 
observationsvärden minus prognosvärden. 
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Standardavvikelsen används för att beskriva variabiliteten hos modeller., se ekvation 
4. Den används även för att jämföra om modellen varierar lika mycket som naturliga 
förhållanden gör som i detta fall är observationerna.  
I ekvation 4 är σ standardavvikelsen. 

 Ekvation 5 visar måttet linjärt beroende som även kallas för korrelation. Det är ett 
mått på hur det linjära beroende mellan modellens variabler och observerade 
variablerna ser ut.  Det kan även beskrivas som hur väl trenderna följer hos prognos 
mot observation med värden från -1 till 1. Där perfekt positivt samband finns mellan 
dataseten är korrelationen 1 och perfekt negativt -1 och ingen korrelation har värdet 
0. 
 I ekvation 5 är σobs standardavvikelsen för observationen och σprog för prognosen 
(Alm och Britton, 2008, ss 121-125,). 

 Prognosindex (PI) är en metod som mäter träffsäkerheten hos olika 
meteorologiska parametrar och prognoser. PI bygger på ett sammanvägt värde av 
prognoser av vindstyrka, temperatur, nederbörd och molnighet. Ekvation 6,7 och 8 
visar att värdet på PI är ett medelvärde som löpande kan kalkyleras för prognoser 
som jämförts mot observationer. År 2015 kom SMHI med en rapportering om nya mål 
angående varnings och prognosverksamheten. I deras nya målsättning ska 
väderprognoser uppnå en träffsäkerhet på 85% eller högre samt en återrapportering 
av prognoserna där beräkningar av träffsäkerheten ska redovisas (Brennerfelt, 2015, 
s. 6-8).  

 I ekvation 7 är µ antalet mättillfällen av observationsvärden subtraherat med 
prognosvärden inom ett intervall från -2 m/s till 2 m/s och µtot totala antal mättillfällen. 
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2.3 Vädermodeller och vädertjänster 
Urvalet av prognosleverantörer och modeller i projektet är baserad på de 
leverantörerna och modeller som seglingsteamet Pro4u hade tillgång till under ÅF 
offshore race. De prognosleverantörerna som används i utvärderingen är YR, SMHI, 
WeatherTech samt en kommersiell aktör som kallas leverantör A i rapporten. 
Prognoserna använder sig av olika vädermodeller som beskrivs mer detaljerat i 
kapitlen 2.3.1 till 2.3.5 och tabell 1. 

Tabell 1: Prognosleverantör med tillhörande modell och upplösning som använts i 
undersökningen. 

2.3.1 ECMWF 
I staden Reading, England, ligger huvudkontoret för organisationen ”The European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts” (ECMWF). Deras huvudsyfte är att 
göra väderprognoser och utveckla numeriska modeller och datasystem som finns. 
Inom organisationen finns 34 medlemsländer där alla får ta del av den datan som 
ECMWFs superdatorer lagrar. Organisationen är världsledande inom prognos och 
utveckling av numeriska modeller. Man kan säga att de sätter Europa-standarden för 
prognoser (ECMW,2016). Enligt Durai och Bhradwaj (2014) ger den globala 
modellen bra kort till medeltidsprognoser jämfört med icke globala modeller men 
sämre prognoser för olika ytparametrar. ECMWF har en global modell där datan 
används som indata till andra modeller som många prognosleverantörer använder till 
sina mer lokala prognosermodeller (Køltzow et al, 2012, s.1-3). 

 2.3.2 Arome 
År 2008 lanserade Meteo-France en ny prognosmodell vid namn Arome. Meteo-
France är en av Frankrikes största vädertjänster. Målen  med modellen var en 
förbättringar i bland annat vind, temperatur och dimma samt lokala prognoser. Arome 
är en icke-hydrostatisk modell och har en bra beskrivning av markytan tack vare den 
horisontella upplösningen på 2.5km. Modellen kan skilja på olika molntyper som 
exempelvis moln som innehåller vatten eller ispartiklar. Interaktionen mellan ytan och 
atmosfären beskrivs av den fysikaliska modellen Surfex som detaljerat beskriver olika 
marktyper som sjöar, landytor och städer (Bouttier och Roulet,2007, s. 27-30).  
 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är en statlig myndighet 
som arbetar främst inom klimatologi, meteorologi och hydrologi. Inom dessa 3 
huvudområden sker forskning och utveckling av infrastrukturen som förser samhället 

Leverantör Modell Upplösning [km]

SMHI Arome 2.5

YR HIRLAM 11

WeatherTech WRF 3

Leverantör A  — — 
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med väderprognoser, varningar, information om vattentillstånd med mera. De är en 
leverantör som bland annat använder prognosmodellen Arome.  
 Sverige är medlem i organisationen ECMWF och kan därför använda och tillämpa 
den informationen. Medlemskapet i organisationen ECMWF ger Sverige tillgång till 
deras kraftfulla datasystem. Informationen förser inte bara SMHI med 10 
dygnsprognoser globalt utan datan från ECMWF används även som indata till SMHIs 
prognosmodeller (SMHI,2014). 

2.3.3 WRF 
WRF (Weather Research and Forecasting) modellen är en numerisk vädermodell 
som lämpas till att beskriva mesoskaliga fenomen. Modellen har utvecklats av bland 
annat National center of atmospheric research och National centers for 
environmental prediction (NCAR). Den klassas som en dynamisk modell som i detta 
fall kalkylerar fluidmekaniska diffentialekvationer. Modellen karaktäriseras av att den 
kan ge en relativt komplett beskrivning utav atmosfärens tillstånd (Skamarock et al, 
2008,s.1-5). 
 WeatherTech är ett Uppsalabaserat företag som grundades 2008 av Stefan 
Söderberg och Hans Bergström. Företaget erbjuder konsulttjänster som detaljerade 
prognos och utredningar inom vind och väder området. WeatherTech använder sig 
bland annat av vädermodellen WRF för sina prognoser. 

2.3.4 HIRLAM 
Inom Europas olika meteorologiska institutioner har ett internationellt samarbete vuxit 
fram med mål att utveckla och bevara väderprognoser som är avsiktliga för kort tid, 
oftast handlar det om 1-2 dagar framöver. Involverade länder i Europa som tar del i 
projektet är vädertjänster i Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Ireland, Finland, 
Island och Nederländerna. Programmet HIRLAM (High Resolution Limited Area 
Model) grundades 1985 och har sedan dess lanserad ett antal framgångsrika 
väderprognosmodeller (Undén et al, 2002,s.66-67).  
 HIRLAM är en hydrostatisk grid-punkts modell som uppdateras 4 gånger om 
dagen och har en upplösning på 5-15km. Den används främst för regionala 
prognoser för de närliggande 1-2 dagarna. De parametrar som modellen 
prognostiserar är temperatur, relativ luftfuktighet, horisontella vindkomponenterna u,v 
och en linjär geopotential höjd. Dessa variabler är fullt prognostiserade av modellen 
medan tryck, geopotential höjd och vertikal vind räknas ut av modellen (HIRLAM, 
2016). 
 YR är en vädertjänst som dagligen ger ut väderprognoser i Norge. YR drivs av den 
statliga norska vädertjänsten och norska radiosändningen. Prognosen från YR som 
använts i undersökningen är den som använder sig av modellen HIRLAM över norra 
europa. Modellen har en upplösning på 11km och prognostiserar bland annat 
nederbörd, vind och temperatur. Den uppdaterar prognoser 4 gånger per dygn och 
sträcker sig upp till 3 dygn fram i tiden. 
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2.3.5 Leverantör A 
En kommersiell aktör som i denna rapport kallas leverantör A har varit en av 
prognoserna som undersökts. Den har på grund av publikationsskäl inte beskrivits i 
den här studien.

3 Metod och datahantering 
I denna studie har väderprognoser från SMHI, YR, WeatherTech och Leverantör A 
jämförts mot observationer från kustnära SMHI stationer runt om Gotland och data 
från båten S/Y Malin som seglas av teamet Pro4u under havskappseglingen ÅF 
offshore race 2015. Längden på fallstudien har varit 5 dygn med parametrarna 
vindstyrka och vindriktning i fokus. Datan som använts har varit i flera olika filformat 
och tidsupplösning. För att statistiskt utvärdera samtlig data har de lästs in i 
programmet MATLAB för hantering och analys. Ambitionen med projektet var att 
jämföra alla observationsvärden mot alla prognosvärden. För att åstadkomma detta 
mål har prognoserna interpolerats till observationernas tids och positionsvärden. 

3.1 SMHI observationsstationer 
Prognoserna har jämförts mot 8 stycken väderstationer från SMHI. Placeringen av 
stationerna presenteras i figur 5. Datan från väderstationerna har laddats ned från 
SMHIs hemsida (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2016). Datan 
kommer från stationer som varit aktiva under perioden juni-juli år 2015 och gjort 
observationer på väderparametrarna vindriktning och vindstyrka. Samtliga stationer 
har  värden för varje timme skapat från en medelvärdesbildning av vindstyrkan och 
vindriktningen från värden mätta 10 minuter runt varje heltimme. Mätmasternas 
observationer har gjorts enligt meteorologisk standard på 10 meter över marken.  

Figur 5. Väderstationer från SMHI som har används till den statistiska undersökningen av 
väderprognoserna. 
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3.2 Pro4u observationer 
Under ÅF offshore race samlade seglingsteamet Pro4u observationsdata via 
instrumenten ombord på båten. Observationerna gjordes från båtmastens topp som 
är 19 m hög. Många vädermodeller ger ut prognoser som är uträknat på 10 m höjd. 
Vid ruttplanering multiplicerade teamet prognosdatan med en faktor på 1.09 för att 
kompensera för höjdskillnaden. Höjdkompensation har inte gjorts i den här 
undersökningen. Båtens instrument observerade värden varje sekund på vindstyrkan 
och vindriktningen utan att medelvärdesbilda. För en konsekvent jämförelse 
gentemot prognoserna och SMHI observationer har båtdatan medelvärdebildats 
timvis. 
 27 april 2016 ägde ett möte rum med teamet Pro4u där resultaten från den här 
undersökningen presenterades och där besättningen delade mig sig av personliga 
upplevelser under tävlingsdygnen väder och tävlingsmässigt (Forsgren, 2016). En 
konkurrent till Pro4u följde endast prognosen från YR under tävlingsdygnen. Utanför 
Landsort passerade en front som fick Pro4u att ändra sin kurs mot Gotland.Se 
analyskarta figur A1 i appendix (Wetterzentrale,2016). Kursändringen skulle ske för 
samtliga båtar, frågan var bara när besättningarna skulle ändra den. Pro4u som 
följde SMHIs prognos höll sig närmare Gotlands västra sidan än konkurrenten gjorde 
som följde YR. Det visade sig efter frontpassage att konkurrenten tog det bästa 
taktiska valet. Vindvridet som kom med fronten fångades upp bättre av båtar som höll 
sig längre bort från Gotlands västra kust än de som låg nära. 

Figur 6. Båtens registrerade färdväg under tävlingsdygnen. De gröna prickarna 
representerar båtens redan passerade longitud och latitud vid var 12:e timme.  
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3.3 Prognoser 
Prognosfilerna från alla leverantörer har varit i grib-format som innehållit värden på 
vindriktning och vindstyrka. Tabell 1 representerar vilka leverantörer som undersöks 
och vilken modell leverantörerna har använt med tillhörande upplösning. Under den 
behandlade tidsperioden har samtliga leverantörer uppdaterat prognoserna vilket 
resulterat i att prognosernafilerna överlappar varandra tidsmässigt. I den här 
rapportens statistiska utvärdering har prognosfilerna satts ihop till en lång tidsserie 
från början av varje ny prognos från varje leverantör. För analys av felet i minnet hos 
prognoserna ses varje prognosfil över den fulla prognoslängden. 
 Prognoser från WeatherTech och SMHI innehöll värden från varje timme under 
tidsperiod medan YR och Leverantör A hade värden från var 3:e timme. Ambitionen 
att utvärdera prognoserna för varje timme och position har åstadkommits genom att 
interpolera till observationernas positioner och tidsvektorer. För analysen mot SMHIs 
observationsstationer interpolerades prognoserna till stationernas longitud och 
latitud. För analysen från båten interpolerades prognoserna över den registrerade 
koordinaterna med en timmes mellanrum så prognoserna följde båtens rutt.  
  
5 Resultat 
I detta kapitel kommer utvärderingen av kvalitén hos de 4 prognoserna att 
presenteras. Samtliga prognoser har de jämförts mot SMHIs väderstationer och 
seglingsteamet Pro4us data under tidsperioden 27 juni till 2 juli. För mer detaljerad 
analys av prognoserna vid varje enskild väderstation från SMHI se tabeller i 
appendix.  

5.1 Sammanställning av resultat 
Genom jämförelse av prognoser och observationer kunde information om felen i 
varje modell erhållas. De statistiska värdena i tabell 2 till tabell 5 visar medelvärdet  
av alla observationsplatser under alla tävlingsdygn. Resultaten från utvärderingen är 
gjorda från prognoserna som satts ihop från början av varje ny uppdaterad prognos. 
Tillgängligheten för uppdaterade prognoser från de olika leverantörerna under 
tävlingsdygnen har varierat då prognoserna som undersökts har varit de som 
seglingsteamet Pro4u hade tillgängliga under tävlingen.Detta betyder att 
prognosfilerna har överlappat varandra varierande beroende på antalet prognosfiler 
per dygn Pro4u hade tillgängligt. Detta betyder att en prognos sträcker sig 24 timmar 
fram tills den forsätter nästkommande 24 timmar med en uppdaterad prognos.  

!12



Tabell 2. Samtliga prognosers statistiska värden för vindstyrkan i m/s jämfört med alla SMHI 
väderstationer. De statistiska värdena från varje enskild prognos är medelvärdet av värden 
från alla SMHIs väderstationer. Information om varje station finnes i appendix, tabell A1-A4. 

Tabell 3. Likadan som tabell 2 fast jämfört med data från Pro4u. 

Tabell 4. MAE för vindriktningen för samtliga prognoser och observationer. 

SMHI var den prognosleverantör som visade bäst statistiska värden mot 
väderstationerna under tävlingsdygnen för både vindstyrka och vindriktning. Den som 
gav sämst värden var leverantör A både på båda parametrarna, se tabell 2 och tabell 
4. 
 Utvärderingen mot båten visade varierat resultat. På vindstyrkan och 
vindriktningen visade YR bäst MAE, alltså lägst absoluta medelfel. Korrelationen 
visade sig SMHI även här va bäst med marginell skillnad från leverantör A. Den 
leverantör som visade bäst värden för bias var leverantör A som även hade den 
högsta prognosindexet, se tabell 3. 
 I tabell A1 till tabell A4 visas den statistiska utvärderingen från samtliga 
prognosleverantörer för varje enskild väderstation. Här visas en utvärdering för varje 
väderstation och varje prognos. Resultaten i tabell 2 till tabell 4 är medelvärden av 
tabell A1 till tabell A4 för varje prognosleverantör. I tabellerna över varje station ser 
man vilka stationer som tenderar att ha högre felvärden än vissa andra. De som visar 
de sämsta värdena på både vindriktning och vindstyrka är stationerna Harstena, 
Gotska sandön, Skarpö och Fårösund. 

Statistiskt mått SMHI YR WeatherTech Leverantör A

MAE [m/s] 1.10 1.11 1.18 1.79

RMSE [m/s] 1.30 1.39 1.50 2.12

Bias [m/s] 0.08 0.13 -0.20 -1.01

Korrelation 0.67 0.63 0.66 0.56

Prognosindex [%] 85.1 80.3 83.9 59.5

Statistiskt mått SMHI YR WeatherTech Leverantör A

MAE [m/s] 1.65 1.08 1.90 2.00

RMSE [m/s] 2.00 1.37 2.38 2.33

Bias [m/s] 1.05 0.77 0.86 0.18

Korrelation 0.84 0.75 0.70 0.83

Prognosindex [%] 86.0 87.0 81.0 91.0

MAE [°] mot: SMHI YR WeatherTech Leverantör A

Väderstation 24.74 30.85 31.98 32.54

Båt 38.63 25.11 38.69 28.20
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5.2 Minne i felet 
Prognoserna under tävlingsdygnen uppdaterades varierat antal gånger där varje 
enskild prognos gav information om vädret några dygn framåt. Hur många dygn fram 
prognoserna sträckte sig varierade. I utvärderingen av resultatet i kapitel 5.1 sattes 
grib-filerna med prognosinformationen ihop från början av varje ny prognos för att 
minimera felet och ge en överensstämmande bild av hur prognoserna levererade 
fram tills nästa nya prognos fanns tillgänglig. Till skillnad från den utvärderingen har 
prognosfilerna i denna undersökning utvärderats från prognosfilens början och 48 
timmar framåt. Prognoser tenderar att öka felet med tiden då vädret är väldigt svårt 
att förutspå. När man undersöker en prognos på ett sådant vis förklarar det inte hur 
varje enskild körning av prognosmodellen presterar, utan endast fram till nästa 
prognos. 
 En relevant aspekt som undersökts är hur felet i varje modellkörning av 
prognoserna ser ut och undersöka om det finns några tydliga trender. Figurer 7 till 
figur 10 visar utvärderingen av felet i samtliga prognoser jämfört med observationer 
från Pro4u från 12:00 UTC 28 juni till 00:00 UTC 1 juli. 48h. 

Figur 7. Punktlinjerna visar varje prognosleverantörs biasfel i m/s över tävlingsperioden. 
Punkterna visar medelvärdet av hela prognosens biasfel där tidpunkterna visar när 
prognoserna blev tillgänglig för allmänheten. Röd visar YR, grön visar SMHI, lila visar 
leverantör A och blå visar WeatherTech. 
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Figur 8. Likadan undersökning som figur 7 fast för vindriktningen i °. 

Figur 9. Beskrivningen i figur 7 gäller även här fast undersökningen är gjord med måttet 
MAE för vindstyrkan. 
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Figur 10. Beskrivningen i figur 7 gäller även här fast undersökningen är gjord med måttet 
MAE för vindriktningen. 

Figur 7 till figur 10 visar det absoluta medelfelet och bias för samtliga 
prognosleverantörer. För analys av minne i felet hos prognoserna ses till skillnad från 
utvärderingen varje prognosfil över den fulla prognoslängden. En punkt representerar 
det absoluta medelfelet eller bias för den prognos som kom den tidpunkten och 
utvärderas för 48 timmar framåt.  
 Resultaten visade här att det inte följer någon trend av samma felvärden från 
prognos till prognos. YR visade sig ha samma värde på bias 3 prognoser i rad för 
vindriktningen. 

6 Diskussion 

6.1 Utvärdering mot SMHIs väderobservationer 
Kvaliteten hos de olika prognoserna varierar beroende på vilken observationsstation 
som utvärderingen har skett vid, se tabell A1 till tabell A4 i appendix. Variationerna 
kan bero på placeringen av väderstationerna som visas i figur 5. Alla 
observationsstationer påverkas av sin omgivning som kan medföra störningar i 
mätningarna. I denna studie visas det att observationsplatser med mestadels hav 
runt sig får bättre statistiska värden än de stationer med mycket land rund sig. 
Stationer som har höga fel är Harstena, Skarpö, Fårösund och Gotska sandön. 

6.1.1 Vindstyrka 
Under tävlingsdygnen visade utvärderingen mot väderstationerna att SMHI var den 
leverantör med bäst prognos för vindstyrkan. SMHI hade ett MAE på 1.10 m/s under 
alla 5 dygn. YR hade ett MAE på 1.11 m/s vilket utgör en skillnad mellan YR och 
SMHI på 0.01 m/s som är en marginell skillnad för vilken prognosleverantör som var 
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bäst. Sämst mot väderstationerna var prognosen från leverantör A. Prognosen 
visade ett MAE på 1.79 m/s som skiljder sig 0.69 m/s från prognosen från SMHI. 
 Enligt rapportering från SMHI 2015 skulle deras prognoser för ett dygn uppfylla ett 
krav på ett 85 % prognosindex inom ett intervall på +-2 m/s. I tabell 5 visas ett 
prognosindex för SMHI på 85.1 % vilket betyder att de uppfyller sina egna krav med 
en marginal på 0.1 %.  
 Korrelationens värde talar om hur väl prognosen följer observations trend, med 
andra ord hur samtidiga de är i sina variationer. Den modell som prognostiserade 
bäst för korrelationen var även här SMHI med en korrelation på 0.67. En korrelation 
nära 1 är perfekt positiv korrelation. 
 SMHI visade sig ha ett värde på bias nästintill 0 vilket är väldigt bra. Det betyder 
att medelfelet hos modellen varken tenderar att under-eller-över estimerar 
vindstyrkan under undersökningsperioden. 

6.1.2 Vindriktning  
Vid längre seglatser planeras rutten utifrån vädret och kommande frontpassager som 
medför ett viss högervrid av vindriktningen. Det är viktigt för havskappseglare att veta 
varifrån vinden kommer ifrån och därför viktigt att prognoserna som används 
uppfyller en viss standard. MAE och medianfelet för vindstyrkan hos varje 
väderstation visas i tabellerna i appendix. I detta fall är det intressant att se över 
medianen då den visar parametervärdet i mitten av ett dataset i storleksordning men 
lägst till störst värde. Om endast några fåtal värden har ett högt gradfel ökar MAE-
värdet avsevärt och därför är medianen ett bättre statistisk mått i dessa fall. 
 För vindriktningen var SMHIs modell Arome bäst att prognostisera vindriktningen 
med ett MAE på 24.47 °och median på 14.70 °. Den som presterade sämst var 
Leverantör As prognos som hade ett gradfel som var 7.8 ° högre än SMHI. 

6.2 Utvärdering mot Pro4u observation 
Kvaliteten hos prognoserna varierade även jämfört med observationerna från Pro4u. 
Överlag hade prognoserna större fel men bättre korrelation jämfört med båtens data 
än mot SMHIs stationer enligt tabell 2. Den 27 april ägde ett möte med teamet Pro4u 
rum där jag och min handledare Magnus Baltscheffsky redovisade och diskuterade 
de resultat som tagits fram och hur teamet skulle ha nytta utav den information som 
fåtts fram. Enligt teamet var YRs prognos mest fördelaktig att följa seglingsmässigt 
baserad på upplevelser från racet. YR prognostiserade bäst en avgörande 
frontpassage i början av racet som fick tävlande att hålla ut från Gotland mer än de 
som inte följde YRs prognos. Med frontpassager kommer alltid ett högervrid av 
vindriktningen som är väldig viktig för kappseglare att taktiskt hantera rätt. En 
konkurrent till Pro4u följde YRs prognos när frontpassage passerade och vilket 
visade sig i slutänden vara ett bra val. 
 Modellerna prognostiserar vädret på 10 m höjd vilket är samma höjd som SMHIs 
observationsstationer så ingen kompensation behövs. I detta fall är båtens mast 
vilket innebär observationerna sker på 19 m höjd. Som kompensation multiplicerar 
teamet Pro4u prognoserna med en faktor 1.09 som då ökar prognosvärdena med 9 
%. I denna undersökning har ingen kompensation tagits hänsyn till. 
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6.2.1 Vindstyrka 
Mot båtens data varierade prognosernas kvaliteten beroende på vilket mått som 
undersöktes. Enligt den statistiska undersökning visade sig YR vara den leverantör 
som gav lägst värde på MAE för vindstyrka som låg på 1.08 m/s. Den som gav sämst 
där var Leverantör A som hade ett MAE på 2.00 m/s. 
  Leverantör A visade sig däremot ha det bästa värdet på modellens medelfel som 
presenteras som bias i tabell 3. Den visar sig ha ett värde på 0.18 m/s vilket är 
väldigt bra. Till skillnad mot SMHIs observationer där SMHI Arome var bäst har den 
jämfört med båtens data sämst bias på 1.05 m/s. Prognosindex för Leverantör A är 
bäst av alla på en träffsäkerhet på 91 %. Detta hör ihop med det låga värdet på bias. 
Ett lågt biasvärde ger ett högt prognosindex då biasvärden runt 0 talar om att 
prognosen håller sig inom ett lågt felintervall.  
 För båtdatan är det viktigt att poängtera kompensationen för masthöjden inte tagits 
hänsyn till i analysen. För värdena på bias har kompensationen för masthöjden en 
positiv inverkan. Prognosvärden skulle öka med 9 % vilket skulle förbättra alla 
biasvärden undantages Leverantörs As som skulle försämras något. Förbättringen 
sker för biasen räknas ut som observationsvärden subtraherat prognos. 
 Samtliga prognoser gav överlag bättre värden på korrelation jämfört mot SMHIs 
observationer. Den som gav bäst korrelationsvärde var SMHI på 0.84 med 
Leverantör As prognos efter med ett värde på 0.83. Detta kan bero på att båten 
befinner sig på platser som är lättare för modellerna att prognostisera och därför 
överensstämmer bättre med båtens observerade data. Det är svårare för en prognos 
att fånga upp variationer på platser där omgivningen har en påverkan. 

6.2.2 Vindriktning 
Prognosernas kvalité varierade om man ser över MAE för vindriktningen mot båten 
eller mot SMHI stationerna.  Den prognos som skillnaden var störst mellan beroende 
på vilken av observationerna man utvärderade ifrån var SMHI som försämrades med 
13.89 °, se tabell 4. Försämringen från SMHI kan bero på att SMHI utgår från deras 
egna observationsvärden från mätstationerna innan modellen körs vilket inte är fallet 
i denna jämförelse.  YR var den prognos som hade bäst MAE på 25.11 ° och den 
som presterade sämst var WeatherTechs prognos med liten marginal från SMHI 
Arome. 

6.3 Minnet i felet 
Under tävlingsdygnen passerade en frontpassage utanför Landsort, se figur 1 
appendix. Enligt besättningen från Pro4u är det viktigare att vindriktningen stämmer 
än vindstyrkan. Teamet Pro4u hade optimerat sin rutt genom att lite mer på 
prognosen från YR. Detta konstaterades efter samtalet med besättningen den 27 
april 2015. Under tävlingsdygnen kom en viktig frontpassage utanför Landsort som 
YR visade sig förutspå bäst och även styrks med att YR levererade bäst vid 
jämförelse av observationerna från Pro4u. 
 Figur 9-10 som visar MAE hos vindstyrkan och vindriktningen har inget tydligt 
samband under den undersöka tidsperioden. Utvärderingen av prognoser under en 
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längre tid ger mer data att jobba med och lättare se resultat. Minne i felet menas med 
ett mönster som liknar felet i föregående prognos. För seglare är det viktigt att 
prognoserna för vindriktning och vindstyrka stämmer så bra som möjligt då man som 
navigatör ska grunda taktiska beslut baserad på väderleken. En metod att använda 
denna sortens information på är att den aktuella prognosen bias-korrigeras från 
föregående prognosfel. Från figur 7-8 skulle prognoserna förbättras om man 
korrigerade för föregående prognosfel i alla fall förutom 1. Det är en metod att 
använda den sortens prognosutvärdering på löpande under en tävling. Tidigare 
nämnt kan mjukvaran Expedition korrigeras parametervis. Att bedöma hur 
korrigeringen ska gå till kan underlättas om navigatören har information om 
prognosen dygnet innan visade tendenser att över eller underestimera ett viss 
parametervärde och hur stort.  

6.4 Rekommendation 
I mån av tid var den sekundära ambitionen att skapa ett utvärderingsverktyg där 
kvalitén av prognoserna statistiskt värderas såväl retroaktivt som aktivt. En metod 
som är värd att testa är att se över historiska bias fel för varje prognosfil och rätta den 
aktuella prognos efter det historiska felet. Hur långt bak i historiken man ska se över 
biasfelen är även det relevant information att  utvärdera. Det är större chans att se 
mönster i prognosfelen med en längre tidsserie. 
 Ett alternativ är att för en seglares användning aktivt utvärdera prognoser utifrån 
båtens egna observationer. Framtida mål och rekommendation kan vara att skapa en 
mjukvara till båtens instrument och expedition som utvärderar prognoserna som i den 
här rapportens fallstudie fast automatisera hela processen. 

7 Slutsatser 
Den statistiska utvärderingen av prognoserna under ÅF offshore race 2015 visade en 
varierad kvalitet beroende på vilken observationskällan var. Prognosen från SMHI 
modell Arome visade bäst prognos utvärderat mot väderstationerna på både 
vindriktning och vindstyrka. Kvaliteten hos samtliga prognoser varierade även 
beroende på vilken väderstation utvärderingen skedde mot. Detta beror på alla 
observationer påverkas av sin omgivning och därav vissa mer än andra. De 
väderstationer med högst fel var Harstena, Gotska sandön, Skarpö och Fårösund 
som även var de stationerna med mest land i omgivningen av de undersökta. 
 Mot båtens observationer visade prognoserna varierande kvaliteter. i 
utvärderingen mot båten kompenserades prognoserna inte för masthöjden. YR var 
den leverantör med lägsta absoluta medelfel på vindriktning och vindstyrka. Enligt 
seglarna från teamet Pro4u skulle även YR vara bäst att följa då prognosen hade 
förutsett frontpassagen utanför Landsort väldigt bra. Leverantör A som mot alla 
observationer hade störst fel gav den lägsta bias och högsta prognosindex mot 
båtens jämförelse. Om kompensation hade gjorts skulle alla biasvärden förrutom 
Leverantörs As förbättras 
 Minnet i felen som uppstår i varje prognosfil visade ingen tydlig trend över 
tävlingsdygnen. För att dra slutsatser kring mönster hos prognosfelen skulle en 
längre tidsserie behöva undersökas. Felen som uppstår kan däremot utnyttjas med 
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att korrigera aktuella prognoser med historiska fel från tidigare prognoser. Detta är en 
metod som en seglare kan ha användning för vid korrigering av prognoser i 
mjukvaror som Expedition. Minnet för MAE från varje enskild prognoskörning kan 
hjälpa navigatören ombord som underlag för vilken prognos som rutten ska baseras 
på. Detta genom att se föregående fel vilken som statistisk hade lägst MAE. 
 En metod som rekommenderas att testas är att automatisera en process där 
föregående dygns prognos statistiskt utvärderas för bias och korrigerar den aktuella 
prognosen för förgående prognos bias. För besättningens navigatör kan 
informationen och en rankning om MAE för både vindriktning och vindstyrka hos 
prognoser dygnen innan vara underlag till vilken av rutterna som föreslås i Expedition 
som ska följas. Om en prognos tenderar att över eller underestimera 
parametervärden från en rankning av prognoserna dygnen innan kan man använda 
den information som underlag vid seglatsen och tas hänsyn till i en mjukvara som 
expedition. 

8 Tack 
Jag vill rikta ett stort tack seglingsteamet Pro4u för observationsdatan och den 
värdefulla visiten där jag fick tillfället att diskutera både om och många idéer till den 
här studien. Jag vill främst tacka min handledare Magnus Baltscheffsky på 
WeatherTech för sina goda råd och vägledning genom det här arbetet. 
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10 Appendix
Tabell A1 till A4 visar de statistiska värden från varje SMHIs observationsstation för 
en vidare värdering senare i rapporten. Intressant aspekt att se över varje 
observationsplats är hur de skiljer sig och relaterar sig från prognos till prognos. 

Tabell A1: Statistiska värden för leverantör YR från varje väderstation. 

Tabell A2: Statistiska värden för leverantör SMHI från varje väderstation. 
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Väderstati
on

MAE 
(m/s)

RMSE 
(m/s)

Bias(m/s) Korrelatio
n

Prognosi
ndex (%)

MAE(°) Median(°)

Fårösund 1.17 1.54 -0.96 0.63 77.0 23.34 12.50

Gotska 
sandön

0.92 1.13 0.22 0.58 91.0 27.26 14.28

Harstena 1.58 1.83 1.39 0.62 66.0 32.60 13.70

Hoburgen 1.06 1.36 -0.40 0.66 89.0 19.12 10.78

Landsort 1.02 1.29 0.45 0.80 87.0 30.82 16.93

Skarpö 0.81 0.98 0.51 0.72 95.0 31.74 16.09

Ölands 
norra udde

1.04 1.24 -0.20 0.67 86.0 39.25 21.90

Östergarn 0.94 1.16 -0.32 0.73 90.0 22.82 11.50

Väderstati
on

MAE
 (m/s)

RMSE(m/
s)

Bias (m/s) Korrelatio
n

Prognosi
ndex (%)

MAE (°) Median (°)

Fårösund 1.10 1.43 -0.65 0.64 85.0 34.42 17.95

Gotska 
sandön

1.13 1.34 0.75 0.57 68.0 25.26 14.16

Harstena 1.22 1.46 0.82 0.68 81.0 34.30 17.55

Hoburgen 0.82 0.99 0.04 0.68 97.0 20.78 12.13

Landsort 0.88 1.11 0.24 0.77 93.0 39.34 22.70

Skarpö 1.49 1.72 1.33 0.68 65.0 32.77 18.84

Ölands 
norra udde

1.20 1.61 -0.13 0.52 79.0 34.00 18.61

Östergarn 1.27 1.66 -0.91 0.46 74.0 25.93 18.25



Tabell A3: Statistiska värden för leverantör WeatherTech från varje väderstation. 

Tabell A4: Statistiska värden för leverantör A från varje väderstation. 
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Väderstati
on

MAE 
(m/s)

RMSE
(m/s)

Bias(m/s) Korrelatio
n

Prognosi
ndex (%)

MAE(°) Median(°)

Fårösund 1.61 2.01 -1.50 0.58 66.0 23.84 13.57

Gotska 
sandön

1.24 1.50 -0.52 0.67 47.0 28.11 15.92

Harstena 1.70 1.99 1.39 0.50 38.0 41.22 19.28

Hoburgen 0.82 1.03 -0.22 0.77 83.0 27.55 18.20

Landsort 1.24 1.59 -0.76 0.80 62.0 36.59 18.78

Skarpö 0.78 0.92 0.26 0.68 30.0 36.83 22.20

Ölands 
norra udde

1.08 1.38 0.06 0.59 51.0 36.97 17.47

Östergarn 0.96 1.22 -0.30 0.71 78.0 24.73 14.97

Väderstati
on

MAE
 (m/s)

RMSE
(m/s)

Bias(m/s) Korrelatio
n

Prognosi
ndex [%]

MAE(°) Median(°)

Fårösund 1.17 1.40 0.34 0.55 86.0 30.50 14.99

Gotska 
sandön

1.98 2.23 1.86 0.25 47.0 22.11 13.62

Harstena 2.54 2.87 2.42 0.60 38.0 34.50 15.60

Hoburgen 1.13 1.42 -0.86 0.67 83.0 23.10 13.01

Landsort 1.69 1.98 -1.39 0.70 62.0 36.80 17.57

Skarpö 2.54 3.27 -2.73 0.47 30.0 43.30 19.10

Ölands 
norra udde

1.89 2.18 1.70 0.68 51.0 35.34 21.30

Östergarn 1.34 1.61 0.52 0.53 78.0 34.72 18.91



Figur A1: Väderkarta visar frontpassage som är på väg in över tävlingsområdet 29 juni 00 
UTC. Analyskartan är återpublicerad med godkännande av UKmetoffice (metoffice UK, 
2016). 
(Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0)
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