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Abstract 
 

In this work different stability indices have been tested to determine which one of 
them that should be given most attention in the forecasting of thunderstorms. The 
study also includes a brief description of a number of stability indices and their 
background. 
  
The investigation includes eight frequently used stability indices. The results are 
evaluated with the indices POD, FAR, Brier Score and Skill Score. When making a 
summary of the case studies the stability indices HH-index and Åskrisk give the best 
results, while the results for indices KO-index and CAPE are poor. The other stability 
indices give mediocre results.  
 
The bad results for the widely used KO-index and CAPE are surprising. The most 
likely cause for the bad result of KO-index is an inadequate translation from the index 
value to risk of thunderstorm in percent. Studies like this should in the future be 
performed during an entire season. The use of the ECMWF-model may be a source of 
error because of gross resolution. A model with less spacing between the grid points 
is preferable when making this kind of studies. Finally, HH-index and Åskrisk give 
the best results in this study and should therefore be given most attention when 
forecasting thunderstorms. 

 
 

Sammanfattning 
 

I detta arbete har olika stabilitetsindex testats för att avgöra vilket av dem som bör 
väga tyngst vid prognostisering av åska. Studien innefattar även en kortare 
beskrivning av ett antal index och deras bakgrund. 
  
Undersökningen innefattar åtta vanligen använda stabilitetsindex. Resultaten är 
utvärderade med hjälp av verifikationsmåtten POD, FAR, Brier Score samt Skill 
Score. Vid sammanställning av samtliga fall uppvisas bäst resultat av 
stabilitetsindexen HH-index samt Åskrisk, medan KO-index och CAPE ger dåliga 
värden. Övriga stabilitetsindex uppvisar mediokert resultat. 
 
Det dåliga resultatet för de vanligen använda och etablerade KO-index och CAPE är 
förvånande. En trolig orsak till KO-index dåliga resultat tros vara en felaktig 
översättning från indexvärde till risk för åska i procent. I framtiden bör liknande 
studier utföras under en hel säsong. Användningen av ECMWF:s modell som grund 
för uträkningen av indexen kan vara en felkälla p.g.a. den grova upplösningen i 
modellen. Det är helt klart att föredra en modell med finare upplösning vid studier av 
den här karaktären. Slutligen konstateras att HH-index och Åskrisk i undersökningen 
ger likvärdigt bra resultat och därför bör väga tyngst vid prognostisering av åska. 
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1. Inledning 
 

 
Stabilitetsindex är en vanligen förekommande metod inom prognostjänsten för att på 
ett snabbt och överskådligt sätt få en bild av atmosfärens stabilitet, d.v.s. möjligheten 
till molnbildning genom konvektion med skurar och åska som följd. Av förklarliga 
skäl var indexen till en början ganska enkelt uppbyggda och begränsade till 
standardiserade nivåer i atmosfären för att beräkningar snabbt och smidigt skulle 
kunna utföras. Inträdet i dataeran har dock ändrat förutsättningarna helt och numera 
används allt från de gamla enkla indexen till andra som t.ex. bygger på radardata.  
 
Användningen av stabilitetsindex inom prognostjänsten är utbredd eftersom de flesta 
meteorologer ser indexen som en tillgång under konvektionssäsongen. Atmosfärens 
stabilitet är intressant i flera avseende, men ett av de viktigaste syftet är att på ett 
tillfredställande sätt kunna prognostisera åska. Åskan orsakar varje år skador för 
miljontals kronor och ligger dessutom bakom flera dödsfall eller personskador.  
Det är idag svårt att prognostisera åska då dagens numeriska modeller inte har 
tillräcklig upplösning för att fånga upp ett åskväder då de i regel har mindre 
horisontell utsträckning än modellupplösningen. Ytterligare ett problem uppstår då 
sonderingar enbart sker var tolfte timme. För att få en komplett bild av luftens 
stabilitet krävs tätare sonderingar då åskväder är ett kortlivat väderfenomen. 
 
I denna studie skall vanligen använda index i Sverige och övriga Norden presenteras. 
Några utvalda index kommer även att utvärderas mer ingående. Utvärderingen består 
av en fallstudie med vissa utvalda dygn under sommaren 2002. Denna sommar 
innehöll gott om åskväder; både i form av frontåska och luftmasseåska.  
Stabilitetsindexen har beräknats med prognoser från European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts (ECMWF) och verifierats med blixtdata hämtade från 
SMHI:s blixtlokaliseringssystem LP2000 (beskrivs utförligare i avsnitt 2.1.4.). Ur 
LP2000 kan man få ytterst detaljerad information om varje registrerad blixt.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Åska 
 
2.1.1 Cumlonimbusmolnets elektriska struktur 
 
Laddningsfördelningen i ett cumulonimbusmoln (hädanefter benämnd Cb-moln) är 
komplex och beror i högsta grad av tiden. Den kan dock generaliseras enligt figur 1 
nedan. Molnets insida kan ses som en stor dipol med positiv laddning i den övre delen 
och negativ laddning i den nedre. Den positiva övre delen attraherar negativa joner 
skapade av kosmisk strålning. Dessa negativa laddningar som fastnar på molnets 
utsida utgör en skärmande effekt som döljer de positiva laddningarna i molnet för en 
utomstående observatör. Den nedre negativa delen av molnet attraherar positiva joner 
från marken. Dessa bildas lättast vid höga föremål på marken, t ex. höga byggnader. 
När luftmolekylerna kolliderar med dessa positiva joner så tar de positiva jonerna upp 
en elektron av luftmolekylerna, vilket leder till att en viss mängd energi frigörs. Detta 
gör att det skapas ett svagt ljussken runt de höga föremålen, även känt som S:t Elms 
eld. Kvar i luften blir då positiva joner. Dessa transporteras via uppåtvindarna upp i 
molnet, där de fastnar i en ficka i molnets undersida. Detta kan vara förklaringen till 
att en liten del av molnets undersida är positivt laddad, se figur 1.   

Figur 1. Figuren visar hur man idag anser att laddningar i ett Cumulonimbusmoln är 
fördelade, efter Krehbiel (1986). 
 
2.1.2. Åsktyper 
 
 
Man kan skilja på olika typer av åska nämligen luftmasseåska, frontåska, åska orsakad 
av orografin och åska skapad av advektion, av utstrålning i högre skikt, eller av 
luftens konvergens i lägre nivåer.  
 Luftmasseåskan bildas i en och samma luftmassa både över hav och land och 
har ofta en livstid på runt en timma. Över land orsakas den av kraftig konvektion, 
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oftast under varma och fuktiga sommareftermiddagar. Över hav bildas den då en kall 
luftmassa sveper ut över ett varmare hav och labiliseras och därmed ger förutsättning 
för konvektion. Under natten kan luften labiliseras ytterligare, då utstrålningen från 
molnets topp ger maximal labilitet. Detta sker främst på hösten och vintern då 
utstrålningseffekterna är som störst. 
 Frontåskan uppstår i samband med hävning av varmluft huvudsakligen i 
samband med kallfronter. Det är dock även förekommande vid ocklusioner och 
varmfronter. Bymolnen ligger ofta uppradade i band på fronten. Åska förekommer 
under dygnets alla timmar men är mest intensiv under eftermiddagen då de samverkar 
med möjligen förekommande konvektion. 
 Den orografiska åskan uppstår då varm och fuktig luft strömmar över ett 
hinder, t.ex. ett berg, luften labiliseras och kan ge upphov till åska. 
 
 
2.1.3. Blixttyper 
 
Det finns två typer av blixtar, blixt inuti molnet och mellan moln (molnblixt) och blixt 
från moln till mark (jordblixt). Jordblixtarna kan delas in i ytterligare fyra fall 
beroende på rikting och polaritet (se figur 2). De nedåtriktade negativa blixtarna är 
vanligast förekommande. 
 

Figur 2.  De fyra typerna av blixtar: 1) Negativ nedåtriktad blixt.  2) Positiv nedåtriktad blixt. 
3) Positiv uppåtriktad blixt. 4) Negativ uppåtriktad blixt. V) Blixtens utbredningsriktning, 
(Berger, 1967 som refereras i Strandberg, 2000). 
 
Jordblixtarna är av förklarliga skäl mer studerade än molnblixtarna. Den första fasen 
hos jordblixtarna är ett elektriskt sammanbrott mellan den negativt laddade delen av 
molnet och den ovan omnämnda lilla ficka av positiva laddningar i molnets nedre del. 
Elektronerna rusar ned i molnet för att neutralisera laddningen. Elektronerna fortsätter 
genom den öppna kanalen och koncentrationen av elektroner ökar nedtill i molnet. 
Dessa elektroner märker även av den positivt laddade marken och strävar efter att ta 
sig dit. Luften fungerar som en isolator, men för att ta sig ned till marken skapas så 
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kallade slavelektroner som bygger upp ledande kanaler i etapper som är 10-100m 
långa och varar i 20-100µs. Dessa etapper kallas även stegurladdningar. När blixten är 
ett hundratal meter över marken blir det elektriska fältet väldigt stort och en 
uppåtriktad urladdning från ytan skickas upp mot blixten. Den kallas fångurladdning. 
Avståndet mellan blixten och det objekt som blixten kommer slå ner i då 
fångurladdningen startar, benämns ”Striking distance”.  Då fångurladdningen och 
stegurladdningen når varandra rusar elektronerna ned mot marken genom den öppna 
kanalen. Elektronerna närmast marken får först information om att kontakt har 
etablerats, sedan elektronerna över dem o.s.v. Huvudurladdningen tömmer det 
aktuella området i molnet på elektroner och skapar en positivt laddad ficka, som i sin 
tur skapar nya urladdningar i molnet som färdas i huvudurladdningskanalen. En blixt 
innehåller för det mesta 2-4  huvudurladdningar som går i samma kanal.  
 
Det finns vissa skillnader mellan negativa jordblixtarna jämfört med de positiva. Den 
positiva blixten neutraliserar den positiva övre delen av Cb-molnet och innehåller för 
det mesta bara en huvudurladdning, som ibland har större strömstyrka än de negativa. 
Dessutom är de kända för att göra mer skada, då de utgår från högre höjd i molnet och 
därmed kan bli varaktiga under en längre tid. Positiva markblixtar är ofta associerade 
med hög vertikal vindskjuvning och låg molnbas. Hög vindskjuvning ger ett ”skevt” 
moln vars städ blir utdraget, och detta gynnar positiva blixtar (Israelsson och 
Lundquist, 1980). Den låga molnbasen är en bidragande faktor eftersom en låg 
molnbas ger upphov till en låg höjd på -10°C isotermen, vilken i sin tur kan kopplas 
till högre andel positiva blixtar (Strandberg, 2000).  
 
 
2.1.4. Blixtlokalisering 
 
Det finns två vanliga tillvägagångssätt för blixtlokalisering, Magenetic Direction 
Finding (MDF) och Time-of-arrival (TOA). TOA anses vara den bästa av de 
ovanstående (Nilsson, 1993) och använder skillnaden i ankomsttid för den 
elektromagnetiska puls (emp) som en blixt alstrar. Då en emp utbreder sig med en 
hastighet av 300 000 km/s så krävs en mycket god tidskorrelation mellan stationerna 
som används (Oskarsson, 1989). 
I Sverige har två metoder använts under en längre tid, LPATS (använder sig av TOA) 
och LLP. Nyligen har även en ny metod tagits i bruk på SMHI, LP2000, som både 
använder sig av TOA och MDF. 

LPATS drivs av SMHI och har varit igång sedan 1986. Stationerna i nätverket, 
som är jämt utspridda i Sverige, är utrustade med en vertikal antenn  som känner av 
en förändring av det elektriska fältet, skapat av en elektromagnetisk puls (emp). Tiden 
då varje station registrerar blixten mäts och skickas sedan vidare till en centralenhet i 
Norrköping via geostationära tv-satelliter. Där räknas med hjälp av hyperbler sedan ut 
var blixten slagit ner (figur 3).  
För att urskilja molnblixtar från jordblixtar har man satt ett tröskelvärde på 
signalstyrkan hos LPATS. Molnblixtarna håller sig oftast under detta värde, men 
ibland registreras även kraftiga molnblixtar. Antalet sådana blixtar anses dock vara så 
få så det är försumbart.  
Ytterligare ett fel som kan nämnas är då ett åskväder kommer inom en radie av fyra 
mil från en station så utesluts det. Detta är helt enkelt p.g.a. att signalen blir för stark 
och systemet kan inte ta till sig informationen. Konduktiviteten i marken har även 
diskuterats som en felkälla, men detta har ej kunnat påvisats (Oskarsson, 1989). 
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Figur 3. TOA-metoden. Ur tidsdifferenserna räknas hyperbler ut. Där hyperblerna skär 
varandra fås nedslagspunkten, efter Nilsson (1993). 
 

LLP har varit igång sedan 1979 och består av två undersystem, DF (Direction 
finder) och PA (Position analyser). I Sverige finns en central PA-enhet och nio 
utspridda DF-enheter, med möjlighet att knytas ihop till LLP-nät i de övriga Nordiska 
länderna. (Nilsson, 1993) Systemet lokaliserar markblixtar, dess polaritet, antal och 
signalstyrka. Stationerna består av en ramantenn, som känner av signalstyrka och 
riktning till blixten, och en antenn som känner av blixtens polaritet. Minst 2 stationer 
skall upptäcka blixten innan den anses vara registrerad. Om flera stationer detekterar 
blixten används de två starkaste signalerna för beräkning av blixtnedslaget. 
 
Den nyare metoden LP2000 är en kombination av TOA-tekniken samt MDF 
(Magnetiska riktningsantenner). Systemet använder sig av ett antal stationer i Sverige, 
Norge, Finland, Polen och Tyskland (Figur 4), dock inte i Danmark. De polska och 
tyska sensorerna fungerar inte lika bra som övriga, detta kan bero på att de enbart 
använder sig av TOA-tekninken (Zaharescu, R., personligt samtal). Stationerna som 
används i Sverige är Vitemölla, Såtenäs, Visby, Malung, Umeå, Kiruna, Västeås, 
Hudiksvall, Östersund, Vilhelmina och Luleå. De olika sensorerna ägs dels av SMHI 
och av Svenska kraftnät. SMHI:s sensorer är av typ ”Impact ESP”. De är kopplade till 
LP2000 och informationen skickas via internet till SMHI där de kan visas i 
grafikprogrammet LIZ3. Där finns möjlighet att på ett ytterst detaljerat sätt få fram 
tid, plats, polaritet och strömstyrka för varje blixt. Informationen kan därifrån enkelt 
överföras till en textfil för databehandling. 
Både mark och molnblixtar registreras. Noggrannheten för LP2000 i Sverige skall 
vara mindre än 500 m och effektiviteten mer än 90% (Ståhl, S., personligt samtal). 
Effektiviteten avser blixtar kraftigare än 50 kA. Även svagare blixtar registreras, t.ex. 
molnblixtar, som ungefär har en medelstyrka på 5 kA. Det är osäkert hur många av 
molnblixtarna som registreras.  
Svårigheter med den fina noggrannheten uppkommer ibland då en blixt kan ha en 
lång horisontell utsträckning. Blixtar med horisontell utsträckning över 100 km har 
noterats (Zaharescu, R., personligt samtal) och utgör självklart ett problem vid 



 8   

lokaliseringen. En förlust av en sensor gör att systemet förlorar mycket av sin 
täckning då alla sensorer samverkar för att uppnå en hög effektivitet. 

 

     Figur 4. Sensorer i LP2000, enligt Hagström, K. 
 
2.2. Stabilitetsindex 
 
 
Vid prognostisering av åskrisk kan stabilitetsindex användas som verktyg för att 
skapa sig en bild av stabiliteten i atmosfären. Över hela världen används inte samma 
stabilitetsindex eftersom en del kan vara bättre anpassade till vissa miljöer än andra. 
En utredning som tyder på att ett visst index ger oerhört bra resultat i någon del av 
världen behöver nödvändigtvis inte ge lika bra resultat i exempelvis Sverige. Indexen 
är i många fall även årstidsberoende. 
Man kan dela upp stabilitetsindex i tre grupper, ”Specialiserade index”, ”Integrerade 
index” samt ”Radarindex”. Specialiserade index tar endast hänsyn till information i 
specifika nivåer (ofta 850 hPa, 700 hPa och 500 hPa), medan integrerade index 
använder sig av hela sonderingsinformationen. Anledningen till att man i 
specialiserade index använder sig av standardnivåer beror helt enkelt på att det förr i 
tiden underlättade hanteringen av indexen. Det var då ofta enklast att enbart se till 
information från just dessa nivåer. Oftast bygger indexen på information i form av 
temperatur, daggpunkt, potentiell temperatur, blandningsförhållande etc. i de specifika 
nivåerna.  
En stor fördel med integrerade index är att enstaka felaktiga uppgifter från en viss 
nivå inte påverkar utgången på samma sätt som det skulle göra med ett specialiserat 
index. Därför bör man vid hantering av specialiserade index ha en aktuell 
sonderingskurva till hands för att upptäcka eventuella inversioner, som kan ha negativ 
effekt på indexet. De integrerade indexen är självfallet mer komplexa att beräkna än 
de specialiserade, dock har användningen av integrerade index underlättats av inträdet 
i dataeran.  
En försvårande omständighet vid användningen av stabilitetsindex är att mätningar 
från radiosonderingar enbart sker på vissa platser och var tolfte timma. Åskväder har i 
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regel en betydligt kortare livstid och mindre horisontell utsträckning än de tider och 
avstånd som sonderingsdatan kan erbjuda.  
Index som bygger på radardata, ”Radarindex”,  kommer även att diskuteras 
 
. 
2.2.1. Specialiserade Index: 
 
 
K-index 
 
K-index är väletablerat på många platser i Skandinavien och övriga världen. Det 
kommer ursprungligen från USA (George, 1960). Då indexet skapades fanns behovet 
av att på ett snabbt och överskådligt sätt skaffa sig en bild av åskrisken med hjälp av 
begränsad datorkapacitet. Eftersom man inte kunde beskriva de faktorer som skulle ge 
en komplett bild av åskrisken, så valde man istället ut följande faktorer som ansågs ha 
stor vikt. 
 
 
1. Vertikala temperaturavtagandet 
2. Fuktinnehåll i lägre nivåer 
3. Vertikal utsträckning av det fuktiga lagret 
4. Konvergens och divergens 
5. Relativ virvling 
 
 
Variabler kopplade till de tre första faktorerna kombinerades därefter till K-index. 
 
K=T850-T500+Td850-(T-Td)700  (1)   
 
T=Temperatur i C° 
Td=Daggpunktstemperatur i C° 

 
Figur 5. Temperaturerna T och Td som ingår i K-index för respektive tryckyta. 
 
 
I ekvation (1) representerar T850-T500 skiktningen i nivån 850 hPa till 500 hPa, Td850 
fukt i lägre nivåer och (T-Td)700 fukt i det mellanliggande lagret. Figur 5 visar var 
respektive variabler finns i ett sonderingsdiagram. Ett högt värde på Td850 tyder på 
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högt fuktinnehåll i de lägre nivåerna och ökar därmed chansen för konvektion. Ett litet 
värde på (T-Td)700 tyder på hög fuktighet i de mellanliggande nivåerna och därmed 
risk för djup konvektion. I ekvationen används som synes tre standardnivåer (500 hPa, 
700 hPa och 850 hPa). Nedan beskrivs instabilitet för olika värden på K-index. Det 
finns ett antal tolkningar om gränserna för graden av instabilitet (t.ex. George, 1960), 
men nedanstående beskriver de riktlinjer som SMHI använder sig av (Nilsson, 1988). 
 
K<21  Liten åskrisk 
21<K<26 Måttlig åskrisk 
K>26  Stor åskrisk 
 
Eftersom K-index inte tar hänsyn till nivåer under 850 hPa så bör den oftast inte 
involvera information från gränsskiktet. Den bör ej heller uppvisa en daglig variation. 
Detta gör att förmågan att upptäcka åska däremot bör ha en daglig variation. 
K-index uträknat från prognoser (KP) fungerar sämre än det uträknat från analyser 
(KA), vilket är förvånande. Detta gäller särskilt i samband med frontala moln då det 
kan ge ett alltför högt värde (Nilsson, 1988). Överhuvudtaget verkar K-index fungera 
bättre vid luftmasseåska.  
En finsk undersökning av Roine (2002) tyder dock på att K-index är tämligen 
mediokert för både daglig och nattlig luftmasseåska, med tröskelvärde på K>20.2 
respektive K>19.4. Tröskelvärde är det värde då prognosen slår över från icke-åska 
till åska. Under natten är andelen falska larm hög.  
 
 
KO-index 
 
KO-index är ett tyskt index som från början är utvecklat av Deutcher Wetterdienst. 
Detta index utvecklades för att bättre kunna urskilja hävning i samband med 
kallfronter eller tråg. Jämförelse med K-index har dock visat att KO-index inte är 
märkvärt bättre i just dessa situationer (Nilsson, 1988). En kombination av K- och 
KO-index har dock visat sig ge avsevärt bättre resultat vid prognostisering, t.ex. HH-
index och Prob TS för vilka redovisning följer senare. Även för KO-index finns ett 
analyserat värde (KOA) och ett prognostiserat (KOP). Det prognostiserade värdet 
KOP överträffar oftast KP (Nilsson, 1988). 
 
KO=(θae500+θae700-θae1000-θae850)/2  (2)      
 
θae500 = Den adiabatiska fuktpotentiella ekvivalenttemperaturen i 500 hPa 
θae700 = Den adiabatiska fuktpotentiella ekvivalenttemperaturen i 700 hPa 
θae850 = Den adiabatiska fuktpotentiella ekvivalenttemperaturen i 850 hPa 
θae1000 = Den adiabatiska fuktpotentiella ekvivalenttemperaturen i 1000 hPa 
 
Vanliga gränser för KO är: 
 
KO≤2  Stor risk för åska 
2<KO≤6 Måttlig risk för åska 
6<KO≤10 Liten risk för åska 
KO>10 Ingen risk för åska 
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Figur 6 visar hur man får ut θae1000, angivet i K, ur ett sonderingsdiagram. Övriga θae 
fås på analogt sätt dock med respektive tryckyta som utgångspunkt. Ekvation (2) visar 
att högre temperatur och daggpunkt samt hög fuktighet i lägre nivåer (850 hPa och 
1000 hPa) leder till större risk för konvektion medan höga värden av ovanstående 
variabler i högre nivåer (500 hPa och 700 hPa) leder till mindre risk för konvektion. 
Ett lågt  θae i 500 hPa och 700 hPa och ett högt θae i 1000 hPa och 850 hPa kommer då 
ge labilt skiktad luft. Ett lågt KO-index gynnas med andra ord av en kraftig vertikal 
fuktighetsgradient. Vid lika stor θae i alla nivåer blir KO-index noll.  
 

Figur 6. Temperaturen θae1000 som ingår i KO-index. Övriga θae fås på analogt sätt utgående 
från respektive tryckyta. 
 
 
HH-index 
 
Detta index är utvecklat av H. Hultberg på SMHI och bygger på en kombination av 
KP- och KOP-index från HIRLAM 22 enligt sambandet i ekvation (3).  
 
HH=K⋅KO’   (3) 
 
KO’=20-KO   KO≤20   
 
KO är KO-index och K är K-index. Omvandlingen av KO till KO’ syftar till att bli av 
med negativa tecken. HH kan dock vara negativt eftersom K-index fortfarande kan 
vara negativt. Omvandling från HH-index till risk för åska anges av figur 7. Åskrisken 
ges för fall då åskförhållandena är optimala (d.v.s. någon gång under eftermiddagen 
för luftmasseåska). 
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Figur 7.  Omvandling från HH-index till ungefärlig risk för åska i procent (Hultberg, H., 
personligt samtal).  
 
 
Prob TS 
 
Prob TS är ytterligare ett index som använder sig av att kombinera K- och KO-index. 
Bästa resultat fås då man använder KA och KOP, där KOP-värden bör väga aningen 
tyngre än KA (Nilsson, 1988). Två varianter brukar användas. 
 
1. En kombination av HIRLAMs analys och en 12-timmarsprognos. Detta skapar 

dock ett fasfel på 12 timmar. 
2. Denna variant bygger på ECMWF data över Sverige för dygn 0-2. 
 
 
Nackdelen med Prob TS är det stora verifikationsområdet (100x100km) (Ivarsson, 
2002) vilket gör att informationen inte blir fullt så detaljerad som vid användande av 
andra index. Sannolikheten kan åskådliggöras enligt figur 8. 
 

 
Figur 8. Nomogram för sannolikheten för åska under dagen. Kryss indikerar åska, ring 
indikerar ingen åska, efter Nilsson (1988). 
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Showalter Index 
 
Showalter Index (SI) fås av skillnaden mellan  T500 och Tp500 och ges i ekvation (4). 
T500 är temperaturen i 500 hPa och  Tp500 är temperaturen som ett luftpaket skulle ha 
om man lyfte det torradiabatiskt från 850 hPa till kondensationsnivån och sedan 
fuktadiabatiskt till 500 hPa. Showalter index anges i °C.   
 
SI=T500-Tp500  (4)         
 
Figur 9 visar hur SI beräknas i ett sonderingsdiagram. Följande gränser tillämpas; 
SI<3 ger skurar och möjligen åska medan SI<-3 ger indikation på kraftig konvektiv 
aktivitet (Knutsvig, 1996). Strukturen är mycket snarlik Lifted index (se nedan) med 
skillnaden att man utgår från 850 hPa vid lyftet av luftpaketet. Roine (2002) visar att 
SI ligger i topp i fråga om att förutse luftmasseåskväder, dock ej lika högt i fråga om 
frontåska.  
 

Figur 9. Temperaturerna Tp500 och T500 som ingår i Showalter index. 
 
 
Lifted Index 
 
Lifted Index (LI), eller surface based lifted index (SLI) som det ibland kallas, visar 
hur stor skillnaden är mellan temperaturen på 500 hPa (T500) och den temperatur ett 
luftpaket skulle få om det lyftes torr-adiabatiskt från marken till kondensationsnivån 
och sedan fuktadiabatiskt till 500 hPa (Tp500) enligt ekvation (5). Liksom Showalter 
index anges Lifted index i °C. 
 
LI=T500-Tp500  (5) 
 
Beteckningen SLI syftar enbart på att man teoretiskt lyfter ett luftpaket från marken 
och den skiljer sig inte från beteckningen LI så länge hävningen sker från marken. 
Figur 10 visar LI i ett sonderingsdiagram. Roine (2002) visar att LI, tillsammans med 
CAPE (beräknad från kondensationsnivån) och Showalter index (från 
kondensationsnivån), är de bästa indexen för att förutse luftmasseåska i Finland. 
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Resultatet överlag för frontåska är dock inte lika bra. LI är dock enligt samma studie 
ett av de bästa indexen vid just frontåska. Riktlinjer för hur LI kan tolkas ges nedan.  
 
LI>2  Ingen konvektiv aktivitet 
0<LI<2 Skurar möjliga 
-2<LI<0 Åskväder möjliga 
-4<LI<-2 Kraftiga åskväder möjliga 
LI<-4  Kraftiga åskväder troliga 
 

Figur 10. Temperaturerna Tp500 och T500 som ingår i Lifted index. 
 
 
Total totals index 
 
Detta är ett vanligen använt index som består av två delar, en så kallad ”cross total” 
och en ”vertical total”. Cross total är skillnaden mellan daggpunkten på 850 hPa och 
temperaturen på 500 hPa, medan vertical total är skillnaden mellan temperaturen på 
850 hPa och temperaturen på 500 hPa. Båda beskriver hur stort värmeinnehåll ett 
luftpaket har dels av fuktig luft och dels av varm luft i de nedre nivåerna (Knutsvig, 
1996), och kan ställas upp enligt ekvation (6.1). Temperaturerna anges i C°. 
 
 
TT=(Td850-T500)+(T850-T500)    (6.1)   
 
 
eller skriven på mer vanligen förekommande form: 
 
 
TT= Td850+T850-2(T500)  (6.2)   
 
  
Figur 11 visar de ingående variablerna i ett sonderingsdiagram. Gränser för hur olika 
värden på TT kan bedömas ses nedan. 
 
45<TT<50 Möjligen åska 
50<TT<55 Åska mer troligt, möjligen kraftig 
55<TT<60 Troligen kraftig åska 
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Figur 11. Temperaturerna T och Td som ingår i Total totals index för respektive tryckyta. 
 
 
Jefferson Index  
 
Jefferson index (JI), angivet i C°, ställs där upp enligt ekvation (7.1) alternativt 
ekvation (7.2). 
 
JI =1.6θw850-T500-11 (7.1)        JI =1.6θw850-T500-0.5Td700-8 (7.2)  
 
θw850 representerar våta potentiella temperaturen på 850 hPa och T500 är temperaturen 
på 500 hPa. Ett problem är att den våta potentiella temperaturen för 850 hPa är ganska 
komplicerad att räkna ut. Td700 är daggpunktstemperaturen i 700 hPa.  
Pickup (1982) studerade ett antal index under situationer med eller utan cyklonalt 
flöde i 500 hPa, däribland Jefferson index enligt ekvation (7.2) med olika 
tröskelvärden. JI≥28 gav det bästa resultatet men indexet visade på för få fall med 
åska, följaktligen blev många åskfall aldrig prognostiserade. Bättre resultat för JI gavs 
dock då cyklonalt flöde i 500 hPa sattes som vilkor för prognostiserad åska. 
Ovan nämnda studie av Roine (2002) visar att Jefferson index med tröskelvärde 
JI≥28.7 upptäcker flest åskfall. Andelen falska larm är däremot väldigt hög. Förmågan 
att under natten prognostisera åska är dock inte lika bra. Vid prognostisering av 
frontåska ligger däremot Jefferson index i topp. 
 
 
 
Rackliff index 
 
Ytterligare ett index som använder sig av våt temperatur är Rackliff index (RI) som 
kan ställas upp enligt ekvation (8). θw900 är den potentiella våta temperaturen i 900 
hPa och T500 är temperaturen i 500 hPa. Temperaturerna anges i C°. 
 
RI=θw900–T500   (8)   
 
Ovan nämnda undersökning av Pickup (1982) visar på att Rackliff index med 
tröskelvärde RI≥29 och RI≥30 var det sämsta indexet i studien med låg andel korrekta 
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prognoser för åska. Resultatet blir dock aningen bättre om man har cyklonal 
strömning i 500 hPa som villkor för åska. 
Roine (2002) visar att Rackliff index med tröskelnivå RI≥32.1 hamnar långt ner både 
i fråga om daglig och nattlig luftmasseåska. 
 
 
2.2.2. Integrerade Index: 
 
EI (Energiindex) 
 
Detta index är, vad som refererades till tidigare, ett ”integrerat index”, och kan ses 
som ett mått på ändringen i kinetisk energi hos ett luftpaket som är utsatt för 
entrainment då det hävs. Enheten för EI är J/kg. Integreringen sker från den nivå där i 
de lägsta 150 hPa av sonderingen där θw är som högst, alltså där man kan förvänta sig 
att det är som mest instabilt för vertikalförflyttning, upp till 400 hPa. Formeln kan 
ställas upp enligt ekvation (9) (Stone, 1984).  
 
 

∫ −−=
400

ln)(
mp

opd pdTTREI   (9)    

 
Rd=Gaskonstanten för torr luft 
Tp=Luftpaketets temperatur anpassad efter entrainment 
To=Omgivande luftens temperatur 
pm=Nivån i de lägsta 150 hPa av sonderingen med högst potentiell våt temperatur (θw) 
 
Ju högre värde på EI desto mer instabilt skiktad är luften. Den övre 
integreringsgränsen 400 hPa är vald eftersom den oftast ligger under jämviktsnivån 
(EL) under den konvektiva säsongen. Jämviktsnivån är den nivå närmare tropopausen 
där negativt värmeflöde (även kallat ”buoyancy”) råder. Som nämnts ovan så har 
integrerade index en fördel över specialiserade index genom det faktum att hela 
sonderingsinformationen används. Studier gjorda av Stone (1984) tyder på att EI klart 
bättre beskriver instabilitet än specialiserade index. Showalter index är dock det 
specialiserade index som verkar ge någorlunda samma värde som EI.  
Vintersäsong är den säsong då EI fungerar som bäst. Det är helt enkelt eftersom ett 
luftpaket som ofta befinner sig över de mycket stabila lager, som i större utsträckning 
finns vintertid, väljs som det paket som ska hävas. Detta paket är då följaktligen lätt 
att häva (Stone, 1984).  
 
 
CAPE 
 
CAPE (Convective available potential energy, enhet J/kg), även kallad “buoyant 
energy”, utgörs helt enkelt av den positiva ytan i ett termodynamiskt diagram. Detta 
är alltså arean omgiven av omgivningens temperaturprofil samt fuktadiabaten som 
sammanbinder nivån för fri konvektion (LFC) och jämviktsnivån (EL). Stor 
temperaturskillnad mellan paketet och omgivningen kommer att ge en hög CAPE, 
alltså kraftig instabilitet. Ett flertal beräkningsmetoder för CAPE finns, däribland 
ekvation (10) (Ivarsson, 2002). 
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∫    (10) 

 
 
Tp är här den virtuella temperaturen för luftpaketet som hävs, Te är omgivningens 
temperatur och g är gravitationskonstanten. EL är jämviktsnivån och LFC är nivån för 
fri konvektion, med andra ord där paketet blir varmare än omgivningen.  
Ovan nämnda undersökning av Roine (2002) visar att CAPE, tillsammans med en 
normaliserad form av CAPE, beskriver instabiliteten ganska bra under dagen. 
Undersökningen vid nattsondering ger dock dåligt resultat.   
 

Figur 12.  De resulterande positiva och negativa energiytorna efter lyft av luftpaket i de lägre 
nivåerna. LCL är kondensationsnivån; LFC är nivån för fri konvektion; EL är jämviktsnivån 
(nivå där stigande luft bli kallare än omgivningen). Ju större positiv area, desto större är 
chansen för kraftig och djup konvektion. Den negativa arean i botten måste övervinnas av 
tvingad hävning, efter Ray (1986). 
 
Gränser för CAPE kan tolkas enligt följande (Sturtevant, 1995). 
 
300<CAPE<1000 Svag instabilitet 
1000<CAPE<2500 Måttlig instabilitet 
2500<CAPE>3000 Kraftig instabilitet 
 
Dessa gränser gäller generellt för hela USA. Gränserna är dock inte globala utan 
varierar beroende på vilken region man befinner sig i. 
 
 
Kållbergs konvektionsberäkning 
 
Indexet ”Kållbergs konvektionsberäkning” går ut på att relatera molntoppstemperatur 
(TM) till förekommande väder enligt nedanstående. 
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TM>-12°C  Inga skurar 
-12°C> TM >-20°C Lätta skurar 
-20°C> TM >-30°C Skurar 
-30°C> TM >-40°C Kraftiga skurar, möjligen åska 
-40°C> TM  Åskskurar 
 
 
Dock har detta index inte visat sig vara helt lyckat för åskprognoser med en väldig 
spridning av åskfall (Nilsson, 1988). 
 
 
Åskrisk 
 
Indexet bygger på ett antal utvalda parametrar (se nedan) hämtade från HIRLAM. 
Värden på de tre första parametrarna tas i mitten på 12-timmarsperioden, medan den 
konvektiva nederbörden mäts för hela perioden.  
 
1. Lufttryck vid havsytan 
2. EI  (se ekvation 9) 
3. Daggpunktstemperatur 
4. Mängd konvektiv nederbörd 
 
Lufttryckets roll i det hela är dokumenterad, eller snarare strömningen i 500 hPa 
(Pickup, 1982). Han visade att inget av de fall med åska i hans studie var associerade 
med utpräglat anticyklonal strömning, dock ett fåtal med neutral eller svag 
anticyklonal strömning. EI är energiindex redogjort för ovan. Den konvektiva 
nederbörden har blivit identifierad som en del av laddningsprocessen i Cb-moln (Fält, 
1992). Daggpunkten beskriver mängden fukt i luften. Sannolikheten för åska ges i 
procent. 
 
 
2.2.3. Radarindex: 
 
 
Kings predictor 
 
Detta är ett index är framtaget av King (1980) med hjälp av radardata från Rovaniemi 
i norra Finland. Det bygger på reflektivitetsdata från radarekon och Cb-molnets höjd 
enligt olikheten (11).  
 
 
 
(hcrit-h0)(Zcrit-Z0) > 4.5  (11) 
 
hcrit  = höjden av åskmolnet i km 
h0  =tröskelnivå, sätts till 4.5 km (King, 1980) 
Zcrit =reflektivitetsmaximum i dBz 
Z0 =tröskelintensitet, bör sättas till 40 dBz i Sverige (Jacobsson, 1993). 
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Variablerna hcrit och Zcrit varierar och skapar tillsammans med h0 och Z0 en rektangel 
enligt figur 13. Uppenbarligen är detta index ganska känsligt för ett fåtal 
extremvärden, som omedelbart ger utslag i figuren. 
 

    Figur 13.  Arean av Kings predictor. 
 
Förslag finns att sätta Z0=45 dBz och h0=2.5 km för att göra indexet mer effektivt och 
för att dra ner på antalet falska larm (Andersson m.fl., 1989a). De konstaterar även att 
indexet är som mest effektivt dagtid. Ytterligare en fördel är att är att det är lätt att få 
tag på ingående variabler utifrån enbart en radarskärm. 
 
 
Possible Predictor 
 
Ytterligare ett radarbaserat index är Possible predictor (RT) som är definierat enligt 
ekvation (12). 
 

∑∑
==

⋅=
57

25

11

0
)/(),(100

dBzL
dBzLZLAxRT   (12) 

 
L=Antalet CAPPI-klasser i figur 
Z=Antalet Z-klasser i figur (reflektivitet i dBz) 
A(L,Z)=1 om relativa arean i (L,Z)>0 
A(L,Z)=0 om relativa arean i (L,Z)=0 
 
 
Figur 14 visar arean (streckad) som refereras till ovan. Värden från 25 dBz till 57 dBz 
används på x-axeln och på y-axeln summeras alla tillgängliga nivåer. Om utslag ges 
inom kvadraten i figuren så är A(L,Z) =1, annars är A(L,Z)=0. Värdet –1 i figuren 
indikerar värden mellan noll och ett.  
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Figur 14. Höjd-reflektivitetsdiagram och definitionen av indexet RT, där x-axeln ger 
tröskelvärde i dBz och y-axeln antalet höjdnivåer (höjd i km – 0.5). Siffrorna ger relativ area, 
i tusendelar, av ekon som överstiger tröskelvärdet givet på x-axeln, -1 är eko men med area 
mindre än 1, efter Andersson (1989a). 
 

 
2.2.4 Användning av stabilitetsindex i Norden 
 
De nordiska ländernas meteorologiska institut använder sig inte alltid av samma 
stabilitetsindex. Tabell I visar de mest använda index i respektive land. 
 
 
Tabell I. Användning av stabilitetsindex i Norden 
Sverige Norge Danmark Finland Island 
Mest K-index, 
KO-index, 
Prob TS, 
Åskrisk samt 
HH-index. 

I huvudsak 
K-index. 

Jefferson Index I huvudsak K-
index. 

- 

 
 
På DMI (Danmarks meteorologiske institut) pågår arbete med att utveckla ett nytt, 
mer generellt stabilitetsindex baserat på vertikala profiler av den potentiella våta 
temperaturen och den potentiella våta temperaturen vid mättnad. Dessa temperaturer 
fås genom iterativ beräkning (DMI, Woetmann Nielsen, N., e-post). 
 
På FMI (Finnish meteorological institute) i Finland väljer vissa meteorologer att 
utöver K-index stundtals även se på Showalter index, Lifted index, CAPE och Total 
totals index. Dessa erhålls då via internet (FMI, Punkka, A-J., e-post). 
 
Den isländska vädertjänsten har slutat använda stabilitetsindex. Förr i tiden använde 
sig dock meteorologerna av Showalter index (Veðurstofu Íslands, Jónsson, T, e-post). 
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2.3. Resultat från tidigare undersökningar av åskrisk med 
blixträknare 
 

Lundquist et al. (1978) studerade sambandet mellan observerad åska och antal 
räknade blixtar. Studien visade att det krävs runt 40 blixtregistreringar för att för att 
på ett komplett sätt få överensstämmelse mellan observerad åska och åska registrerade 
med blixträknare. De fann även att blixtar i störst utsträckning registreras i samband 
med kallfronter, i medeltal 75 registreringar (tabell II efter Lundquist et al., 1978) 
 
 
Tabell II. Blixtregistreringar under olika vädersituationer (efter Lundquist et al., 1978) 
Vädersystem Kallfront Varmfront Kalluftsmassa Varmluftsmassa 
Procent av 
totalt antal 
observationer 

31.0 14.5 50.0 4.5 

Antal 
registreringar i 
medeltal 

75 14 50 19 

 
En jämförelse mellan bl.a. K-index och blixtregistreringar (Figur 15) visar hur K-
index varierar med antal registrerade blixtar. K-index är i figuren benämnt ”Index 2”. 
Som synes ökar K-index fort upp till runt 20 registrerade blixtar, sedan är det mer 
eller mindre konstant.  
 

Figur 15. Registrerade blixtar givet mot åskriskindex 1 och 2, efter Lundquist et al. (1978). 
 
 Jacobsson (1993) studerade åska under de olika vädersituationerna som squall 
line, kallfront, tråglinje och kalluftsmassa. Enligt studien var kallfronten den situation 
med flest urladdningar, mest negativa. Mest positiva blixtar förekom i samband med 
en squall line, presenterat i tabell III. Författaren diskuterar dock detta som en möjlig 
felkälla, då squall lines ofta förväxlas med kallfronter. 
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I tabellen finns resultat från fallstudien den 15:e juli 1985, men även resultat från ett 
antal mindre studier under 1984. 
 
Tabell III. Antal positiva och negativa moln-till-markblixtar kopplade till olika 
vädersituationer under 1984 och 1985, efter Jacobsson (1993). 
 Total 

1984 
Total 
850715 

Antal pos. 
1984 

Antal pos. 
850715 

% pos. 
1984 

%pos 
850715 

Varmfronts-
åska 

8  7  87.5  

Kallfronts-
åska 

201 1734 45 108 22.4 6.2 

Varmlufts-
masseåska 

235  15  6.4  

                 Dag 
Kallufts-
masseåska 
                 Natt   

788 
 
 
68 

825 114 
 
 
40 

110 14.5 
 
 
58.8 

13.3 

Squallline 19 266 16 70 84.2 26.3 
Tråglinje  100  24  24.0 
Totalt: 1319 2925 237 312 18 11 
 
 
 Andersson (2002) studerade åska längs Sveriges kuster och fann bl.a. att 
positiva blixtar var vanligen förekommande vid kallfrontspassage. Författaren menar 
att de positiva blixtarna på kallfronten kan ha ett samband med den ökade vindstyrkan 
på höjden, så kallad ”wind shear”, som uppkom vid frontpassagen. 
Dessutom konstateras bl.a. att det under sommaren sker en tydlig ökning i antalet 
blixtar då ett åskväder rör sig in över västkusten från havet. Detta förklaras av att 
konvektionen intensifieras över land samt att luften hävs av orografin. Författaren 
konstaterar även bl.a. att frekvensen av blixtnedslag är högre på västkusten än på 
ostkusten under både sommar och höst samt att det förekommer fler blixtnedslag över 
land under sommaren och flest blixtnedslag över hav på hösten. 
 
 I en undersökning vid DNMI (Det norske meteorologiske institutt) av 
Haakenstad och Jensen (1999) studerades sambandet mellan beräknat K-index i 
HIRLAM 10 med blixtregistreringar från Statnett. I undersökningen konstateras att K-
index är högt då blixtar registreras, men högt K-index ger nödvändigtvis inte åska. K-
index varierar mycket inuti i en gridbox (10 km i horisontell utsträckning) och därför 
konstaterar man att nyare modeller med bättre upplösning ska kunna ge bättre resultat. 
Författarna förordar dessutom att man bör använda fler stabilitetsindex än K-index, 
t.ex. CAPE. CAPE:s fördelar över K-index, i egenskap av att vara ett integrerat index 
poängteras. 
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3. Undersökning 
 

Följande undersökning har gjorts med data från ett antal utvalda dagar under 
sommaren 2002. Denna sommar medförde talrika åsktillfällen. I undersökningen 
inkluderas indexen K-index, KO-index, Lifted Index, Showalter Index, HH-index, 
Prob TS, Åskrisk, samt CAPE. Endast prognostiserade värden av indexen har använts 
med data från ECMWF-prognoser som grund för uträkningen av indexen. Både 
luftmasseåska och frontåska har studerats i ett antal olika fall. För att se hur bra de 
prognostiserade indexvärdena är på att förutse instabilitet har data från blixtpejling 
ställts mot prognostiserade värden av ovan nämnda index. 
 

 
3.1 Blixt- och modelldata 
 
Blixtdata har i undersökningen hämtats från SMHI:s blixtpejlingssystem LP2000 (se 
tidigare beskrivning). Stora möjligheter att utvärdera varje blixtnedslag ges i det 
grafiska programmet LIZ3. Latitud och longitud för varje registrerad blixt har 
behandlats och blixten placeras därefter i en ruta på 100 km x 100 km centrerad till 
mitten av respektive gridruta i ECMWF:s modell. Kravet för att det ska anses att det 
har åskat i rutan är med andra ord att en blixt har registrerats i ett område på 100km x 
100km. Från modelldata räknas värden för K-index, KO-index, Åskrisk, HH-index, 
Showalter index, Lifted index, latitud och longitud ut för varje gridruta. Separata 
körningar har gjorts för indexet Prob TS och CAPE. För varje gridruta kontrolleras 
om det registrerats någon blixt inom 100 km x 100 km-området för respektive ruta. 
Därefter kontrolleras om prognosen, som bygger på stabilitetsindexen, indikerar att 
åska kan förekomma i gridrutan.  
Prognoserna som använts är ECMWF:s 24-timmarsprognoser (1200+024H00M), 
förutom vid beräkning av Prob TS då ECMWF:s 48-timmarsprognos använts 
(1200+048H00M).  
Blixtdatan är begränsade till från klockan 10 UTC till 14 UTC, alltså fyra timmar runt 
klockan 12 UTC då speciellt prognosen gäller.  
För att blixtdatan och modelldatan ska överensstämma och för att minska antalet 
operationer har området där beräkningar utförts begränsats till latitud mellan 56.0° N 
och 69.75° N samt longitud mellan 5.25° E  och 29.25° E.  
Indexet Prob TS har utvärderats separat främst p.g.a. att indexet av SMHI:s 
operationella program endast räknas fram för rutor jämnt utspridda över Sverige. 
Även CAPE har som sagt behandlats separat, men definitionen av åska i både Prob 
TS och CAPE:s fall är samma som för övriga index, med andra ord en blixt inom ett 
område på 100 km x 100 km. Sannolikheterna för CAPE anges för ett 4-
timmarsintervall. 
 
 
3.2 Fallstudie 
 
Sex fall har studerats från sommaren 2002. Två av dessa dagar innehöll enbart 
frontåska. Fyra dagar innehöll luftmasseåska, varav två av dessa tillsammans med 
luftmasseåska även innehöll tråg- eller kallfrontsåska.  
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10/7 Ett stort antal blixtar registrerades i samband med ett lågtryck över Danmark 
med en varmfront upp över Norge och en kallfront söderut över kontinenten. 
54 mm nederbörd uppmättes på östra Jylland i Danmark. 

 
31/7  Luftmasseåska förekom över hela norra Europa. Ett stort antal blixtar 

registrerades i inre Götaland, östra Svealand samt i de sydvästra delarna av 
Norrland. 38 mm nederbörd uppmättes i trakterna kring Åre. 

 
1/8 En kallfront rörde sig söderut över Sverige. De flesta av de registrerade 

blixtarna förekommer dock i luftmassan framför fronten med lokalt kraftig 
nederbörd; 76 mm uppmättes i Göteborgstrakten. Ett mycket stort antal blixtar 
registrerades i Västra Götaland och över Östersjön. 

 
9/8 Blixtar registrerades i samband med ett stråk av luftmasseåska över norra 

Norrland. En tråglinje gav åska över sydvästra Sverige. 
 
10/8 Luftmasseåska förekom i mellersta och norra Sverige. Dessutom gav en 

tråglinje i söder åska över kontinenten. Tråglinjen innefattas ej i studien då 
56.0° N och 5.25° E används som begränsning i modellen. Inga större 
nederbördsmängder uppmättes kl. 18 UTC men som mest 8 mm mitt i 
Norrland. 

 
16/8 En kallfront sträckte sig genom hela landet. Blixtar registrerades främst i inre 

Götaland och inre Norrland. 
 

 
3.3 Metod 

 
Resultatet utvärderas med hjälp av verifikationsmåtten Brier Score och Skill Score. 
Brier Score kan sägas vara medelkvadratfelet och definieras enligt ekvation (13), och 
Skill Score definieras enligt ekvation (14). Brier Score bör vara litet och Skill Score 
bör vara högt för en bra prognos. 
 

∑ −= NdfB /)( 2    (13) 
 
B =  Brier Score för prognosen 
f =  Prognossannolikhet för åska  
d =1 om åska har observerats 
d=0 om åska ej observerats 
N= Antal observationer 
  

)1(100
BK
BS −=    (14) 

 
S =  Skill Score för prognosen 
B =  Brier Score 
BK =  Brier Score för kontrollprognosen  
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Kontrollprognosen kan vara vilken prognos som helst, men för bekvämlighetens skull 
brukar man definiera den enligt ekvation (15). I det här fallet står f1 för relativ 
frekvens, alltså kvoten mellan antalet fall med åska och antal observationer. 
 
BK = f1(1-f1)   (15) 
 
Omvandling från indexvärde till sannolikhet för åska kan ses i tabell IV. För K-index 
och KO-index är omvandlingen gjord enligt Nilsson (1987). Åskrisk, Prob TS och 
CAPE är efter körning redan angivna i procent medan HH-index omvandlas enligt 
ekvation (16). Gränserna för KO-index diskuteras i avsnittet Diskussioner och 
slutsatser. 
 
Tabell IV. Omvandling från indexvärde till risk för åska i procent. 
 
0 ≤ K < 15    10% 
15 ≤ K < 20   25% 
20 ≤ K <30   50% 
K ≥ 30    75% 
 
-3 < KO   100% 
-3 ≤ KO < -1   75% 
-1 ≤ KO < 4   50% 
4 ≤ KO < 9    25% 
KO ≥ 9    0% 
 
-4 < SI    75% 
-4 ≤ SI < -2   60% 
-2 ≤ SI < 0   45% 
0 ≤ SI < 2    30% 
SI ≥ 2    15% 
 
-2 < LI    75% 
-2 ≤ LI < 0   60% 
0 ≤ LI < 2   45% 
2 ≤ LI < 4    30% 
LI ≥ 4    15% 
 
 

10
150−= HHR   (16) 

 
R = Omvandlad risk för åska i procent från HH-index 
HH = HH-index 
 
 
Två andra verifikationsmått utöver Brier Score och Skill Score har dessutom använts, 
POD (Probability of detection) och FAR (False alarm-rate). Dessa fås ur tabell V 
enligt ekvation (17) och (18). POD =1 och FAR = 0 ger en felfri prognos. 
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Tabell V.  Kontingenstabell över prognostiserad och observerad åska. XX är antal fall där 
prognostiserad åska observeras, YX är antal fall där prognostiserad åska ej observeras o.s.v. 
(efter Nilsson, 1988) 

 
 

XYXX
XXPOD
+

=   (17)  
YXXX

YXFAR
+

=  (18) 

 
Gränsen för då prognosen slår över från icke-åska till åska ges av indexets 
tröskelvärde. Dessa värden återfinns under avsnittet Resultat i tabellerna VIa till XIIc 
vid respektive index. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultat från den undersökning som refereras till i avsnitt 3. 
Figurer som visar indexvärden för respektive dag återfinns i Appendix för bifogade 
bilagor. 
 
4.1 Fallet 10:e juli 2002 
 
Brier Score och Skill Score (även kallat träffsäkerhet) för denna dag var överlag 
mycket dåliga, förutom för Prob TS. Detta beror på att de övriga indexen visade på 
höga åskrisker i stora delar av Skandinavien, medan åska registrerades ett stråk från 
norra Tyskland, upp över Danmark och upp genom västra Sverige. Detta gav en 
mycket hög andel falska larm (FAR), i vissa fall överstigande POD. Prob TS var det 
index som bäst lyckades urskilja den stabilare regionen över Östersjön och gav därför 
bättre resultat. CAPE gav dålig träffsäkerhet och en hög andel falska larm. Det 
extremt dåliga värdet för KO-index diskuteras vidare i avsnittet Diskussion och 
slutsatser. 
 
Tabell VIa. Resultat från undersökning av 10/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.18 och BK= 0.10. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.94 0.84 0.25 -141.7 

KO-index  
(<4) 

0.94 0.86 0.40 -283.1 

Showalter index 
(<3) 

0.48 0.83 0.21 -105.1 

Lifted index 
(<3) 

0.82 0.58 0.18 -76.3 

Åskrisk  
(>30%) 

0.94 0.84 0.18 -70.7 

HH-index 
(>450) 

0.94 0.81 0.16 -53.1 

 
Tabell VIb. Resultat från undersökning av 10/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.27 och BK= 0.20. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

1.00 0.57 0.16 21.3 

 
Tabell VIc. Resultat från undersökning av 10/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.05 och BK=0.05. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.58 0.84 0.08 -84.4 
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4.2 Fallet 31:a juli 2002 
 
I den för dagen rådande luftmasseåskan uppvisades i vissa fall bra träffsäkerhet, med 
undantag från CAPE och KO-index Skill Score. Den aningen mer stabila regionen i 
mellersta Sverige upptäcks av samtliga index. Höga åskrisker uppvisas i hela södra 
Sverige och i ett stråk från Norge in över de sydvästra delarna av Norrland. I dessa 
områden registrerades även åska. Ingen åska registrerades över norra Norrland vilket 
även indexen indikerar. Prob TS gav bäst resultat denna dag, medan CAPE åter 
uppvisade dålig träffsäkerhet och en hög andel falska larm. 
 
Tabell VIIa. Resultat från undersökning av 31/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.26 och BK= 0.19. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.92 0.62 0.18 5.9 

KO-index  
(<4) 

1.00 0.58 0.27 -39.8 

Showalter index 
(<3) 

0.56 0.56 0.15 24.5 

Lifted index 
(<3) 

0.76 0.32 0.16 16.9 

Åskrisk  
(>30%) 

0.97 0.54 0.15 24.0 

HH-index 
(>450) 

0.92 0.50 0.15 24.8 

 
Tabell VIIb. Resultat från undersökning av 31/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.46 och BK=0.25. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.88 0.17 0.17 29.7 

 
Tabell VIIc. Resultat från undersökning av 31/7 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.12 och BK=0.11. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.48 0.83 0.19 -82.8 
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4.3 Fallet 1:a augusti 2002 
 
Denna dag gav överlag mycket bra resultat med bra träffsäkerhet. Endast KO-index 
och CAPE uppvisar negativ Skill Score. Så gott som samtliga index upptäckte de 
extremt labila områden söder om, och på kallfronten som rörde sig söderut över 
landet. Indexen uppvisade även låga åskrisker i norra Sverige där så gott som ingen 
åska registrerades. Lifted index gav denna dag både bra POD, FAR och Skill score. 
CAPE har lägst Skill Score och högst andel falska larm.  
 
Tabell VIIIa. Resultat från undersökning av 1/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.28 och BK= 0.20. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.98 0.55 0.15 23.0 

KO-index  
(<4) 

0.98 0.60 0.28 -41.5 

Showalter index 
(<3) 

0.62 0.51 0.15 23.8 

Lifted index 
(<3) 

0.93 0.33 0.15 27.3 

Åskrisk  
(>30%) 

0.98 0.55 0.14 28.4 

HH-index 
(>450) 

0.98 0.54 0.15 25.9 

 
 
Tabell VIIIb. Resultat från undersökning av 1/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.57 och BK=0.25. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.81 0.15 0.21 15.8 

 
Tabell VIIIc. Resultat från undersökning av 1/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.14 och BK=0.12. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.68 0.70 0.15 -18.5 
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4.4 Fallet 9:e augusti 2002 
 
Det observerades denna dag en ganska hög FAR samt relativt låg POD tillsammans 
med övervägande negativ Skill Score, vilket gav upphov till ett dåligt resultat. Prob 
TS upptäckte överhuvudtaget inte tråglinjen över södra Sverige vilket avspeglar sig i 
det extremt dåliga värdet av POD. Indexen visade på medelhöga till höga risker i 
mellersta Sverige där för övrigt ingen åska registrerades. Detta ledde till att FAR i de 
flesta fall var högre än POD. Enligt Skill Score är Åskrisk och HH-index bäst denna 
dag. De uppvisar dock ej bäst POD och FAR. CAPE gav denna dag bäst Skill Score 
men gav en mycket dålig POD. 
 
Tabell IXa. Resultat från undersökning av 9/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.19 och BK= 0.15. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.78 0.73 0.18 -19.2 

KO-index  
(<4) 

1.00 0.79 0.35 -126.8 

Showalter index 
(<3) 

0.50 0.74 0.16 -6.9 

Lifted index 
(<3) 

0.52 0.43 0.17 -12.6 

Åskrisk  
(>30%) 

0.78 0.71 0.15 2.6 

HH-index 
(>450) 

0.74 0.68 0.14 6.5 

 
 
Tabell IXb. Resultat från undersökning av 9/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.35 och BK=0.23. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.15 0.67 0.31 -35.6 

 
Tabell IXc. Resultat från undersökning av 9/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.08 och BK=0.07. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.18 0.56 0.07 9.8 
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4.5 Fallet 10:e augusti 2002 
 
Denna augustidag med luftmasseåska uppvisade ganska dåligt resultat. De enda 
indexen som uppvisade positiv Skill Score är Åskrisk och HH-index. CAPE gav 
mycket dåliga värden av både POD och FAR, dock ej sämst Skill Score. Åska 
registrerades under hela dagen mer eller mindre i hela Norra Sverige, dock visade 
indexen stundtals på måttliga risker i just detta området. Många av indexen uppvisar 
även måttliga till höga risker över Danmark. Här registrerades dock mycket få blixtar. 
 
Tabell Xa. Resultat från undersökning av 10/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.33 och BK= 0.22. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.64 0.64 0.24 -11.0 

KO-index  
(<4) 

1.00 0.65 0.33 -48.7 

Showalter index 
(<3) 

0.53 0.65 0.26 -16.3 

Lifted index 
(<3) 

0.53 0.44 0.25 -11.3 

Åskrisk  
(>30%) 

0.75 0.59 0.20 10.4 

HH-index 
(>450) 

0.70 0.54 0.20 9.5 

 
 
Tabell Xb. Resultat från undersökning av 10/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.60 och BK= 0.24. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.36 0.11 0.38 -56.1 

 
 
Tabell Xc. Resultat från undersökning av 10/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.12 och BK=0.11. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.12 0.82 0.11 -3.1 
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4.6 Fallet 16:e augusti 2002 
 
Det nord-sydliga stråket med åska genom landet i samband med en kallfront upptäcks 
av samtliga index. Det blixtfria området över Svealand upptäcks bäst av Prob TS. 
Trots det blev Skill Score för Prob TS låg. CAPE visade på relativt bra träffsäkerhet, 
dock visade det ännu en gång dålig POD. Återigen är Åskrisk och HH-index de index 
som uppvisar bäst Skill Score. Lifted index visar dock på lägst FAR tillsammans med 
förhållandevis hög POD. Precis som övriga dagar ger KO-index dåligt resultat.  
 
Tabell XIa. Resultat från undersökning av 16/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.27 och BK=0.20. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD  FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.74 0.48 0.16 18.5 

KO-index  
(<4) 

1.00 0.65 0.25 -28.6 

Showalter index 
(<3) 

0.57 0.49 0.16 17.7 

Lifted index 
(<3) 

0.80 0.28 0.16 19.5 

Åskrisk  
(>30%) 

0.82 0.44 0.14 28.8 

HH-index 
(>450) 

0.77 0.41 0.14 26.6 

 
 
Tabell XIb. Resultat från undersökning av 16/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.64 och BK=0.23. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.58 0.13 0.34 -48.8 

 
Tabell XIc. Resultat från undersökning av 16/8 2002 gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.12 och BK=0.11. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.28 0.61 0.09 12.2 
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4.7 Sammanställning 
 
Sammanställning av samtliga fall visar på flera saker. Genomgående är andelen falska 
larm höga. KO-index uppvisar oväntat, men i enighet med resultaten för fallen, en 
mycket dålig Skill Score och en hög FAR. Dock är POD mycket bra. Nya gränser för 
KO-index diskuteras under avsnittet Diskussion och slutsatser där även resultat för 
dessa gränser presenteras. CAPE visar i sammanställningen på genomgående dåligt 
resultat. Dåliga POD och FAR samt svag träffsäkerhet uppvisas. K-index uppvisar 
negativ Skill Score och får därmed lägre träffsäkerhet än de i Sverige mindre 
etablerade Showalter index och Lifted index. Dessa uppvisar dock en sämre POD än 
K-index. Prob TS ger mediokert resultat enbart sett till Skill Score. Dock visar indexet 
upp klart lägst FAR i undersökningen. POD når dock inte riktigt upp till en önskvärd 
nivå. Sett till Skill Score är HH-index tillsammans med Åskrisk bäst i denna 
undersökning. Dock är FAR aningen för hög för att anses som helt bra. HH-index är 
som sagt tidigare en kombination av K- och KO-index. Åskrisk beror på en mängd 
parametrar, bl.a. det integrerade energiindexet EI (se avsnitt 2.2.2.). 
 
Tabell XIIa. Resultat från undersökning av samtliga fall gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.24 och BK=0.18. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
 POD FAR  Brier Score Skill Score 
K-index  
(>20) 

0.82 0.66 0.20 -7.1 

KO-index  
(<4) 

0.99 0.69 0.31 -71.4 

Showalter index 
(<3) 

0.55 0.39 0.18 0.4 

Lifted index 
(<3) 

0.72 0.63 0.18 2.8 

Åskrisk  
(>30%) 

0.87 0.63 0.16 12.9 

HH-index 
(>450) 

0.83 0.59 0.16 14.3 

 
Tabell XIIb. Resultat från undersökning av samtliga fall gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.48 och BK= 0.25. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
Prob TS 
(>30%) 

0.62 0.28 0.26 -4.2 

 
Tabell XIIc. Resultat från undersökning av samtliga fall gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.10 och BK=0.09. Tröskelvärde för respektive index ges inom 
parantes. 
CAPE 
(>30%) 

0.39 0.76 0.11 -22.2 

 
Den höga andelen falska larm kan tydligt ses i figurerna i Bilaga 7 under avsnittet 
Appendix för bifogade bilagor i form av en positiv bias för de flesta index. KO-index 
uppvisar klart sämst resultat, medan HH-index ger minst bias och bäst 
överensstämmande prognostiserad frekvens gentemot observerad frekvens.  



 34   

5. Diskussion och slutsatser 
 
 
Översättningen från KO-index till risk för åska i procent enligt Nilsson (1987) verkar 
inte vara fullt tillämpbar enligt denna undersökning. Gränserna ger upphov till en 
förvånansvärd låg Skill Score för KO-index. Att KO-index mindre än –3 skulle ge 
100% risk för åska är ytterst tveksamt. Samtliga fall uppvisar stora områden med 
värden av KO-index lägre än –3. Ett bättre och mer väntat resultat (tabell XIV) erhålls 
istället om omvandling enligt tabell XIII används. Användande av dessa gränser ger 
en betydligt mindre bias för KO-index jämfört med tidigare använda gränser, vilket 
kan ses i figur 16. Ett lägre tröskelvärde (<1) ger dessutom lägre FAR än för 
tröskelvärde <4.  Den i figuren avvikande Skill Scoren från tabell XIV beror på ett 
mindre avrundningsfel.  
 
Tabell XIII. Omvandling från KO-index till risk för åska i procent. 
-3 < KO 75% 
-3 ≤ KO < -1 50% 
-1 ≤ KO < 4  25% 
4 ≤ KO < 9 10% 
KO ≥ 9  0% 

 
Tabell XIV. Resultat från undersökning av samtliga fall gällande kl. 12UTC, uträknat med 
klimatologisk sannolikhet = 0.24 och BK= 0.18. Tröskelvärde för indexet ges inom parantes. 
 POD FAR  Brier Score Skill Score 
KO-index 
(<1) 

0.96 0.63 0.18 1.4 

 

Figur 16. Diagram över relativ frekvens plottat mot sannolikhet för åska för indexet KO-index för  
samtliga falldagar med modifierad översättning från indexvärde till åskrisk. 
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De varierande träffsäkerheterna för de olika fallen kan förklaras med att en dag i dessa 
sammanhang är en alltför kort tid för att ligga till grund för en studie. Bättre och mer 
entydigt resultat erhålls vid sammanställningen. Materialet kan dock fortfarande ses 
som begränsat. Man kan dock ur resultatet urskilja tendenser för respektive index och 
med detta som grund dra slutsatser om indexens förmåga att upptäcka åska. Att 
studera en hel säsong är dock att föredra. 
Det är svårt att bedöma vilka index som urskiljer vissa specifika vädersituationer 
bättre än andra, dock verkar indexen genomgående ge aningen bättre resultat vid åska 
i samband med fronter än vid luftmasseåska. Sex dagar är dock för lite material för att 
dra några helt säkra slutsatser ur detta. Svårigheten att upptäcka luftmasseåskan i 
vissa av fallen kan kanske förklaras av att ECMWF-modellen har använts som grund 
för uträkningen av indexen. Denna modell har en betydligt lägre upplösning än t.ex. 
HIRLAM 22, som ofta används operationellt vid prognostisering av risk för åska med 
hjälp av stabilitetsindex.  
HIRLAM 22 kunde inte användas som grund i denna undersökning då denna 
information ej var tillgänglig för samtliga falldagar. 
  
Den höga andelen falska larm som uppvisas är svårförklarade. En blixt på en area av 
100km x 100km har satts som krav för att det ska anses att åska har registrerats i 
rutan. Denna stora area gör att FAR borde vara lägre. 
 
Att HH-index, som är en kombination av K- och KO-index, ger mycket bra resultat 
kan tyckas vara förvånande, eftersom både K- och framförallt KO-index ger dåligt 
resultat i denna undersökning. Dock är resultatet relativt väntat eftersom tidigare 
studier har visat att då dessa kombineras ökar Skill Scoren avsevärt, se t.ex. Nilsson 
(1988). Dessutom är gränserna för det kombinerade indexet anpassade efter just det 
indexet och oberoende av gränserna för K- och KO-index, vilket gör att resultatet blir 
bättre. 
Prob TS, som liksom HH-index är en kombination av K- och KO-index, uppvisar ett 
oväntat mediokert resultat. Genomgående verkar indexet underprognostisera åska 
(syns som negativ bias i Bilaga 7). Detta beror sannolikt på att en korrektion finns i 
programmet, som används vid uträkning av Prob TS. Denna korrektion anpassar 
programmet till en gammal version av ECMWF:s modeller och är förmodligen inte 
helt tillämpningsbar vid nutida körningar. Dessa behöver ej längre korrigeras på 
samma sätt som tidigare.  
 
Det är viktigt att påpeka att de nuvarande allmänt vedertagna gränserna vid 
översättning från indexvärde till risk för åska i procent kan ge upphov till missvisande 
resultat. Några av dessa gränser kommer från tidigare undersökningar, som inte 
utförts med datahjälp i samma utsträckning som denna. Detta är tydligt då man jämför 
KO-index resultat dels före och efter ändring av dessa gränser, (Figur 16 samt  Bilaga 
7). Konsekvensen i form av överprognostisering av de föråldrade gränserna kan 
tydligt ses som en bias i figurerna i Bilaga 7. En hög upplösning i figuren indikerar på 
en stor potential om linjen förskjuts mot den räta linjen med hjälp av ändrade gränser 
för omvandling från indexvärde till risk för åska i procent. Studier av nya gränser för 
övriga index bör därför göras snarast för att på ett bättre sätt kunna jämföra indexen.  
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Det integrerade indexet CAPE:s dåliga resultat är aningen oväntat. Den tidigare 
omnämnda undersökningen av Roine (2002) tyder på att CAPE är ett relativt bra 
index vid prognostisering av åska. Problem i det program som körts för att erhålla 
CAPE kan dock vara förklaringen. I detta program har CAPE översatts från ett 
tidsintervall till ett annat mer lämpligt intervall (4 timmar), vilket kan ha skapat fel.  
 
Jämförelsen av Prob TS och CAPE mot de övriga indexen bör i detta fallet göras med 
en viss försiktighet. Antalet åskfall skiljer sig markant från fall till fall (se observerad 
frekvens i Bilaga 7) p.g.a. att Prob TS och CAPE vardera utgår från olika gridpunkter 
än övriga index. Prob TS har en observerad frekvens på 48.2%, CAPE en frekvens på 
10.4% medan övriga index ligger på 24.1%. Detta visar vikten av en lång mätserie. 
 
Det kan slutligen konstateras att indexen HH-index och Åskrisk bör ges störst vikt vid 
prognostisering av åska. 
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Bilaga 1. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020710. 
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Bilaga 2. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020731. 
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Bilaga 3. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020801. 
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Bilaga 4. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020809. 
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Bilaga 5. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020810. 
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Bilaga 6. K-index, KO-index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS och CAPE 
(med 3 timmars blixtregistreringar plottat med röda punkter) för 020816. 
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Bilaga 7. Diagram över relativ frekvens plottad mot sannolikhet för åska för indexen K-index, KO- 
index, Showalter index, Lifted index, Åskrisk, HH-index, Prob TS samt CAPE för samtliga fall. 
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