
Abstract 
Stochastic weather generators produce synthetic time series of meteorological data based on 
the statistical characteristics of observed weather at that specific location. It is important to 
note that weather generators are not weather forecasting algorithms, and thus are quite 
different from deterministic weather models. Stochastic model outputs behave statistically 
like weather data, but it is not expected that any particular simulated weather sequence will be 
duplicated in weather observations for a given location at a given time. Stochastic weather 
generators have for example been used in hydrological, agricultural and ecosystem studies. 
The synthetic time series of meteorological data then provide those conditions needed for a 
long term planning and risk analyses within these areas. 
 
In this study a stochastic weather generator, based on the approach reviewed in Richardson 
[1981], is developed and evaluated. The aim of the model is to provide the energy company 
E.ON’s models for hydrology and energy consumption with synthetic, correlated series of 
temperature and precipitation. The model is based on observed temperature and precipitation 
series from Gunnarn in the north of Sweden. A bipartite model composes the stochastic 
weather generator, one for the generation of temperature and one for the generation of 
precipitation. The two model parts are connected via the correlation between the two 
variables. 
  
Evaluation and tests of the stochastic weather generator are based on the specific requirements 
and the usage that the model is intended for. This includes for example the stochastic weather 
generator’s ability to simulate mean and variance of temperature as a function of the day of 
the year, monthly mean precipitation and average precipitation per period of precipitation as a 
function of the length of the period.  The ability to simulate periods where the dominant factor 
is either warm or cold as well as dry and wet weather conditions was also investigated. All 
test results were very good, with the exceptions for one. The model encountered difficulties 
catching the characteristic double peak of the observed temperature distribution. Further 
investigations indicate that the problem occurred due to the fact that the observed temperature 
distribution exhibits skewness with seasonal variation. A solution is suggested, but for 
optimal performance further studies are required. This particular problem is not mentioned in 
accessible literature, thus it is hard to say if the problem has been ignored or not yet been 
noticed.   
 
The stochastic weather generator fulfills the requirements in a very good way. The model 
produce in a great extent synthetic time series of temperature and precipitation that 
statistically behave like observed weather data. 
 
Sammanfattning 
Stokastiska vädergeneratorer är modeller som genererar syntetiska tidsserier av 
meteorologiska variabler, genom att simulera egenskaperna hos observerad meteorologisk 
data. Det är viktigt att skilja en stokastisk vädergenerator från en deterministisk 
prognosmodell. Den resulterande tidsserien från en stokastisk vädergenerator har samma 
statistiska egenskaper som observerad väderdata, men det förväntas inte att någon viss 
simulerad sekvens skall kunna observeras på en viss plats under en viss tidpunkt. Stokastiska 
vädergeneratorer används bland annat för generering av indata till modeller för hydrologi, 
växtodling och ekologi. De simulerade serierna av meteorologiska variabler ger då 
förutsättningar för långsiktig planering och riskanalys inom dessa områden. 
 



I det här arbetet utvecklas och utvärderas en stokastisk vädergenerator av Richardson-typ, 
vars syfte är att förse energibolaget E.ONs modeller för hydrologi och energiförbrukning med 
syntetiska, korrelerade, temperatur- och nederbördsserier. Modellen är uppbyggd och 
anpassad efter observerade temperatur- och nederbördsserier från Gunnarn, som ligger i norra 
Sverige. Den stokastiska vädergeneratorn är uppbyggd av två delmodeller, en för 
temperaturgenerering och en för nederbördsgenerering, som kopplats ihop med hjälp av 
korrelationen mellan dessa variabler. 
 
Utvärdering och test av modellen baserar sig främst på de specifika krav och 
användningsområden som modellen är konstruerad för. Detta inkluderar bland annat 
undersökningar av den stokastiska vädergeneratorns förmåga att fånga temperaturens 
medelvärde och standardavvikelse som funktion av dag på året samt månadsmedelnederbörd 
och snittnederbörd per nederbördsperiod, som funktion av periodlängd. Även modellens 
förmåga att fånga antalet perioder (konsekutiva dagar) då temperaturen är kallare (≤ 2 °C) och 
varmare (≥ 2 °C) än medeltemperatur samt förmågan att fånga antalet perioder med uppehåll 
och med nederbörd undersöks. Överlag visar samtliga test ett mycket bra resultat, med ett 
undantag. Modellen har svårt att fånga den karakteristiska dubbeltoppen i den observerade 
temperturfördelningen. Vidare undersökningar tyder på att problemet orsakas av att den 
observerade temperaturseriens fördelning har en årstidsvarierande skevhet som försvårar 
modellens beskrivning av den samma. Ett förslag på lösning presenteras, men vidare studier 
krävs för att problemet skall lösas på ett optimalt sätt. Problemet har inte uppmärksammats i 
tillgänglig litteratur, vilket gör det svårt att veta om det har ignorerats eller om det inte har 
belysts tidigare. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den stokastiska vädergeneratorn på ett mycket bra sätt lever 
upp till de krav som ställs. Modellen genererar syntetiska tidsserier av temperatur och 
nederbörd som i stor utsträckning har samma egenskaper som observerad data.  
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1 Inledning 
Dynamiska prognosmodeller som baseras på atmosfärens fysikaliska egenskaper kan idag ge 
tillförlitliga väderprognoser i ca 10 dygn. Vädret är en faktor som påverkar en mängd 
verksamheter i samhället, och många gånger är man inte bara intresserad av vädret de 
närmaste 10 dagarna, utan kanske flera år framåt i tiden. Vädret kan inte, på grund av sin 
kaotiska natur, predikteras för en så lång tidsskala. Men hur vädret sannolikt skulle kunna bli 
kan simuleras med så kallade stokastiska vädergeneratorer. En stokastisk vädergenerator kan 
generera syntetiska tidsserier av meteorologiska variabler, genom att simulera egenskaperna 
hos observerad meteorologisk data. Det är viktigt att skilja en stokastisk vädergenerator från 
en deterministisk prognosmodell. Den resulterande tidsserien från en stokastisk 
vädergenerator har samma statistiska egenskaper som observerad väderdata, men det 
förväntas inte att någon viss simulerad sekvens skall kunna observeras på en viss plats under 
en viss tidpunkt. Några exempel på användningsområden för stokastiska vädergeneratorer är 
bland annat som indata i modeller för hydrologi, växtodling, ekologi och energiförbrukning. 
Genom att generera många års tidsserier av aktuella meteorologiska variabler, kan dessa 
modeller ge lika många olika resultat, vilket i sin tur ger en bild av hur vädret skulle kunna 
påverkar just det specifika område man är intresserad av. 
 
Alla prognoser innehåller mer eller mindre fel. Prognoser som endast levererar ett förväntat 
utfall, det vill säga ett medelvärde, kallas deterministiska prognoser. Att i en verksamhet bara 
ta hänsyn till det förväntade utfallet innebär ofta att man drar fel slutsatser. Detta gäller för 
alla slags prognoser, inte bara väderprognoser.  I dag är det vanligt förkommande att man 
endast använda sig av dessa deterministiska modeller, vilket gör att man bortser från det fulla 
utfallsrummet och dess sannolikhetsfördelning. Konsekvenserna blir att man då underskattar 
risker och överskattar vinster och möjligheter [Halldin, 2005]. Därför finns det ett stort behov 
av att ta fram modeller som genererar det fulla utfallsrummet, så kallade stokastiska modeller. 
Är detta utfallsrum känt, kan all övrig information, som exempelvis medelvärdet, beräknas. 
Dessa stokastiska modeller (eller processer) inkluderar, förutom den rent deterministiska 
delen, även en modell av den ickedeterministiska delen av problemet (bruset). Om y betecknar 
verkligheten, kan den på ett enkelt sätt beskrivas som 
 

ε+= )(xfy  
 
där f(x) är en modell av verkligheten som beror av variabeln x och ε är skillnaden/felet 
(bruset) mellan modell och verklighet. En deterministisk beskrivning innehåller bara f(x), 
medan en stokastisk modell även beskriver ε. Skillnaden/felet ε beskrivs då som en stokastisk 
variabel, med en viss fördelning, och denna fördelning modelleras.  
 
Energibolaget E.ON i Malmö arbetar idag nästan uteslutande med deterministiska modeller 
för alla faktorer som är av intresse för företaget. För att på ett bättre sätt kunna utnyttja 
tillgänglig information, erfarenhet och kunskap, samt för att kunna dra korrekta slutsatser, har 
arbete påbörjats mot en övergång från deterministiska till stokastiska modeller. Eftersom el är 
starkt väderberoende, både vad det gäller tillgång och efterfrågan, är det därför naturligt att 
starta med att ta fram stokastiska modeller för vädergenerering. Dessa modeller kommer 
sedan att ligga till grund för hydrologisk modellering samt för modellering av elförbrukning: 
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Når man ända fram till stokastiska spot- (dagspriset på el) och terminsprismodeller innebär 
det en möjlighet för E.ON att bygga upp strategier för handel med full hänsyn till vald 
risknivå, vilket inte är möjligt när man använder sig av deterministiska modeller [Halldin, 
2005]. 
 
E.ONs behov av en stokastisk vädermodell kan, på ett enkelt och resurssnålt sätt, tillgodoses 
av en så kallad stokastisk vädergenerator. Med vetskapen om hur vädret har varierat på en 
viss geografisk plats, kan en stokastisk vädergenerator konstrueras, vars output statistiskt sett 
beter sig som de observerade meteorologiska variabler man är intresserad av. Detta ger 
oanade möjligheter för långsiktig planering och riskanalys.  
 
Det finns två ofta använda tillvägagångssätt vid utveckling av en stokastisk vädergenerator. 
Den mest kända av dessa två är den som presenterades av Richardson [1981], och brukar 
benämnas Richardson-typen. Väderprocessen beskrivs då med hjälp av två tillstånd – våta 
dagar med mätbar nederbörd, och torra dagar utan nederbörd eller med en insignifikant 
nederbördsmängd. Genom att estimera sannolikheterna för våta och torra dagar från 
observerad data, kan nya sekvenser av våta och torra dagar simuleras. Därefter modelleras 
nederbördsmängder för de dagar då nederbörd förekommer. Slutligen genereras resterande 
variabler, exempelvis temperatur och strålning, beroende av den våta eller torra statusen på 
dagen och den inbördes korrelationen mellan variablerna. Vädergeneratorer av Richardson-
typ har använts i stor utsträckning, bland annat inom växtodling, hydrologi, ekosystem samt  
för att fylla i ofullständiga observationsserier och resultaten har varit mycket bra [Richardson 
1981, Wilks and Wilby, 1999; Hayhoe, 2000]. 
 
Men, för vissa tillämpningsområden, till exempel jordbruk och växtodling, finns det vissa 
parametrar som är speciellt viktiga. Ibland fångar inte generatorer av Richardson-typ dessa 
parametrar på ett tillräckligt bra sätt. En av dessa egenskaper är längden på våta och torra 
perioder, det vill säga konsekutiva dagar utan och med signifikant nederbörd.  På vissa 
geografiska platser kan därför den observerade frekvensen av t.ex. långa torra perioder vara 
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signifikant högre än den genererade. Dock står detta faktum inte i strid med giltigheten av 
övriga parametrar från en Richardson-modell. För att fånga frekvensen av långa torra 
perioder, på en plats där dessa ger stora konsekvenser, utvecklades därför ett alternativt 
tillvägagångssätt av Rasco et al. [1991]. Basen i en sådan typ av vädergenerator är de 
observerade sekvenserna av våta och torra perioder. Först genereras torra och våta perioder 
(serier av konsekutiva dagar med uppehåll eller nederbörd) som uppvisar samma statistiska 
egenskaper som de observerade. Därefter genereras olika variabler, t.ex. nederbördsmängd 
och temperatur, beroende av de torra eller våta serierna. Dessa generatorer sägs vara av ”serial 
type”.  
 
I detta sammanhang bör även så kallade ensembleprognoser nämnas. Tanken är också här att 
tillhandahålla ett sannolikt utfallsrum. På grund av atmosfärens kaotiska natur kan små 
skillnader i initialtillstånden hos dynamiska prognosmodeller resultera i stora skillnader i 
modellernas slutresultat. Tillsammans med det faktum att prognosmodellerna endast är en 
approximation av atmosfären, ger detta det totala felet för en numerisk väderprognos. 
Eftersom det är omöjligt att göra perfekta mätningar av atmosfärens tillstånd, kommer 
initialtillståndet i en numerisk modell ha ett fel som växer med tiden. För att mäta skillnaden 
mellan modellens och atmosfärens verkliga tillstånd, produceras ensembleprognoser. En 
ensembleprognos innehåller ett antal simuleringar (ensemble-medlemmar), med olika 
initialtillstånd och/eller olika fysikaliska egenskaper. Dessa prognoser har en tidsmässig 
begränsning. Tidshorisonten för långtidsensambleprognoser sträcker sig idag till ca 6 månader 
[Palmer et.al., 2004]. För E.ON är denna tidsrymd för kort, men även om tidsrymden för 
långtidsensembleprognoser hade varit längre så erbjuder en stokastisk vädergenerator ett 
resurssnålt, tidseffektivt och enkelt sätt att få tillgång till efterfrågad information. En önskvärd 
situation för E.ON skulle vara att inledningsvis kunna använda sig av ensembleprognoser för 
en kortare tidsrymd, som sedan mjukt övergår i stokastiska modeller.  
 
I det här arbetet har en stokastisk vädergenerator av Richardson-typ utvecklats och utvärderats 
för Gunnarn, som ligger i norra Sveriges inland. Valet av modelltyp grundar sig på de goda 
resultat som uppnåtts med stokastiska vädergeneratorer av Richardson-typ. Även E.ONs krav 
på både temperatur- och nederbördsgenereringen, och korrelationen mellan dessa variabler, 
spelade roll. I stokastiska vädergeneratorer av ”serial type” läggs fokus på 
nederbördsgenereringen, vilket gör att temperaturgenereringen hamnar i skymundan. En 
stokastisk vädergenerator av Richardson-typ, med goda resultat för både temperatur och 
nederbörd, kändes därför som ett riktigt val. Syftet med arbetet är att utveckla en stokastisk 
vädergenerator som kan generera syntetiska tidsserier av temperatur- och nederbörd. Dessa 
tidsserier skall sedan kunna användas som indata i E.ONs modeller för hydrologi och 
elförbrukning. Modellen i det här arbetet är uppbyggd och körs i Matlab. 
 
Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av den viktigaste statistikteori som behövs 
för att utveckla en stokastisk vädergenerator (kapitel 2). Därefter följer en beskrivning av den 
stokastiska vädergenerator som utvecklats i det här arbetet (kapitel 3), där 
temperaturgenereringen beskrivs i kapitel 3.2, nederbördsgenereringen beskrivs i kapitel 3.3. 
och kapitel 3.4 innehåller en redogörelse för hur kopplingen mellan nederbörds- och 
temperaturgenerering är uppbyggd. Därefter redovisas hur väl den stokastiska 
vädergeneratorn klarar av att uppfylla de krav som ställs för att kunna användas operativt av 
E.ON. Resultaten och en diskussion kring dessa finns att läsa under kapitel 4. Sedan följer ett 
avsnitt om vidare utvecklingsmöjligheter för den stokastiska vädergenerator som tagits fram i 
det här arbetet (kapitel 6). Avslutningsvis redovisas de slutsatser som kunnat dras under 
arbetets gång.  
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2 Statistikteori 
För att kunna förklara den stokastiska vädergeneratorns uppbyggnad följer här en kort 
sammanfattning av den statistikteori som tillämpas. Den intresserade läsaren hänvisas till 
Blom [1984] kapitel 3, 6, 8, 11, Olbjer et.al. [2006] kapitel 1, 3, 4, Sheldon [1993] kapitel 4, 
Danielsson [2004], Yates and Goodman [2005] kapitel 10, 12, Klefsjö och Hellmer [1991] 
kapitel 9 samt Johnson and Wichern [1992] kapitel 8. 
 
2.1 Endimensionella stokastiska variabler 
Tal som uppkommer av slumpen kallas för stokastiska variabler. Typiska exempel på 
endimensionella stokastiska variabler är antalet ”krona” vid slantsingling, livslängden hos en 
slumpvald svensk medborgare eller spelarens vinst efter en omgång roulette. Den stokastiska 
variabeln har inte med de slumpmässiga försöken att göra, utan de ingår i den modell som, 
med hjälp av sannolikhetsteori, beskriver försöken. 
 
Definition. En stokastisk variabel är en funktion definierad på ett utfallsrum. 
 
En stokastisk variabel är diskret om den kan anta ett ändligt eller oändligt uppräkneligt antal 
olika värden. Om en stokastisk variabel kan anta alla värden i ett intervall (intervallet kan ha 
oändlig utsträckning) är den kontinuerlig.  
 
För att beskriva en kontinuerlig stokastisk variabel X används den s.k. täthetsfunktionen 

och fördelningsfunktionen F)(tf X X(x). Givet ett x anger fördelningsfunktionen sannolikheten 
P(X ≤ x) att X är mindre än eller lika med x.   
 

P(X ≤ x) = FX(x) =         (2.1) 

   

∫
∞−

x

X dttf )(

Täthetsfunktionen beskriver hur sannolikhetsmassan är fördelad över de oändligt många 
möjliga x-värdena. Det följer direkt av definitionen av en kontinuerlig stokastisk variabel att 
 

FX(b) – FX(a) =         (2.2) dttf
b

a
X )(∫

Alltså gäller att P(a < X ≤ b) =  där (a < b).  dttf
b

a
X )(∫

Det vill säga, sannolikheten att a < X ≤ b är lika med arean under täthetsfunktionen mellan a 
och b, vilket illustreras i figur 1 (övre bilden).  Figur 1 (undre bilden) visar att 
fördelningsfunktionen i punkten x är lika med arean under täthetsfunktionen till vänster om x. 
Om man låter x gå mot ∞ i (1) får man 
   

∫
∞

∞−

dttf X )( =1.           (2.3) 

 
Den totala arean under täthetsfunktionen är alltså 1. 
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Figur 1 Täthetsfunktionen fX(x).  (Övre bilden) Streckad yta anger P(a < X  ≤ 
b). (Undre bilden) Streckad yta anger FX(x). 

 
 
2.2 Lägesmått och spridningsmått     
För att fullständigt beskriva en stokastisk variabel använder man sig av fördelningsfunktionen 
eller täthetsfunktionen. För en mer summarisk beskrivning har man ofta nytta av ett lägesmått 
och/eller ett spridningsmått. 
 
2.2.1 Lägesmått 
Väntevärdet E(X) är ett lägesmått, som kan betraktas som tyngdpunkten för den stokastiska 
variabelns massfördelningen på x-axeln. Väntevärdet är därför ett lägesmått som anger var 
massan ligger i genomsnitt. Som alternativ till ordet väntevärde använder man termen 
medelvärde.  
 
Definition. Väntevärdet för en kontinuerlig stokastisk variabel X definieras av 

dxxxfXE X )()( ∫
∞

∞−

=          (2.4) 

         
där  är täthetsfunktionen för den stokastiska variabeln X. )(xf X

 
Man kan mycket väl använda någon annan storhet som lägesmått. Ibland används medianen, 
d.v.s. det tal som har 50% av arean under täthetsfunktionen till vänster om sig och 50% av 
arean under täthetsfunktionen till höger om sig.  Medianen är inte alltid entydigt bestämd. Vid 
symmetrisk fördelning sammanfaller median och väntevärde. Om fördelningen däremot är 
sned, kan väntevärdet och medianen skilja sig förhållandevis mycket åt. 
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2.2.2 Spridningsmått 
Det är i regel inte tillräckligt att bara känna ett lägesmått för en stokastisk variabel. Två 
stokastiska variabler kan mycket väl ha samma väntevärde, men olikartade fördelningar. Det 
behövs alltså ett spridningsmått. De två vanligaste spridningsmåtten är standardavvikelse och 
varians, som är nära besläktade. 
 
Definition. Variansen V(X) för den stokastiska variabeln X definieras av 
 

])[()( 2mXEXV −=           (2.5) 
  
Variansen kan alltså ses som väntevärdet för den stokastiska variabeln , där m är 
väntevärdet av X ( ). Om en fördelning är väl koncentrerad kring m, antar  
små värden, och variansen blir liten. Om hela massan är koncentrerad i en enda punkt är 
variansen 0. 

2)( mXY −=
)(XEm = 2)( mX −

 
Definition. Standardavvikelsen D(X) för den stokastiska variabeln X är kvadratroten ur 
variansen, alltså 
 

)()( XVXD =          (2.6) 
 
Att dra roten ur variansen motiveras av att D(X) därigenom får samma dimension som den 
stokastiska variabeln själv. 
 
Definition. Om X är en stokastisk variabel med väntevärdet m och standardavvikelsen σ, 
kallas  
 

σ
mXY −

=           (2.7) 

 
en standardiserad stokastisk variabel. 
 
Beräkning av väntevärde och standardavvikelse för Y [Blom, 1984] ger  
 

1)(1)(

0)(1]/)[()(

==

=−=−=

XDYD

mXEmXEYE

σ

σσ
σ

      (2.8) 

 
det vill säga, en standardiserad stokastisk variabel har väntevärdet 0 och standardavvikelsen 1. 
 
2.3 Moment och skevhetsmått 
Väntevärdet E(X) och variansen V(X) är specialfall av ett allmännare begrepp: 
 
Definition.  kallas k:te ordningens moment kring värdet a . ])[( kaXE −
Om  = 0, erhålls k:te nollpunktsmomentet a
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)( k
k XEa =  

 
Vi har alltså speciellt . Om )(1 XEa = mXEa == )( , erhålles k:te centralmomentet 
 

])[( k
k mXE −=µ  

 
Med denna terminologi kan alltså väntevärdet E(X) kalls första nollpunktsmomentet och 
variansen V(X) andra centralmomentet.  
 
För en kontinuerlig stokastisk variabel kan µk beräknas på följande sätt: 
 

dxxfmxmXE X
kk

k )()(])[( ∫
∞

∞−
−=−=µ       (2.9) 

  
Tredje centralmomentet µ3 används som ett snedhetsmått för en stokastisk variabel. Det kan 
nämligen visas att detta moment alltid är noll för en symmetrisk stokastisk variabel.  
 
Definition. Skevhet (eng. Skewness) är ett mått på asymmetrin hos en stokastisk variabel och 
är det standardiserade tredje centralmomentet S, som definieras av 
 

3
3

σ
µ

=S            (2.10) 

 
där µ3 är tredje centralmomentet och σ är standardavvikelsen. 
 
Om S < 0 uppvisar den stokastiska variabeln en negativ skevhet (svansen med lägre värden är 
längst), om S = 0 är den stokastiska variabeln symmetriskt fördelad, och om S > 0 uppvisar 
den stokastiska variabeln en positiv skevhet (svansen med högre värden är längst). 
 
Oftast benämns väntevärdet E(X) förstamomentet, variansen V(X) andramomentet och 
snedheten µ3  tredjemomentet.  
 
2.4 Beroendemått 
För att mäta beroendet mellan två stokastiska variabler X och Y, i form av ett enda tal, kan 
man använda sig av så kallade beroendemått. Kovariansen och korrelationskoefficienten är 
två närbesläktade beroendemått. 
 
Definition. Kovariansen för de stokastiska variablerna X och Y definieras av 
 

)])([(),( YX mYmXEYXC −−=        (2.11) 
 
där  och  är väntevärdet för X respektive Y. Om C(X,Y) = 0, säges X och Y vara 
okorrelerade. 

Xm Ym

 
Sats 1. Om X och Y är oberoende, är de också okorrelerade. 
 
Omvändningen till satsen gäller inte, okorrelerade stokastiska variabler är inte nödvändigtvis 
oberoende. 
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Definition. Korrelationskoefficienten för de stokastiska variablerna X och Y definieras av 
 

),(
)()(

),(),( YXCorr
YDXD

YXCYX ==ρ        (2.12) 

       
Släktskapet med kovariansen är uppenbar. Genom att dividera denna med D(X)D(Y) får man 
en dimensionslös storhet. Det kan visas [Blom, 1984] att denna storhet alltid ligger mellan -1 
och 1. Från detta bevis framgår att ρ = ± 1 om och endast om X och Y är linjärt beroende. Av 
sats 1 följer att om X och Y är oberoende, så gäller att ρ = 0.  
 
2.5 Kontinuerliga endimensionella fördelningar 
Här presenteras de tre kontinuerliga fördelningar, samt deras täthetsfunktioner, som anses 
vara de viktigaste i det här arbetet. Dessa är den likformiga fördelningen, 
exponentialfördelningen och normalfördelningen. 
 
Likformig fördelning 
Definition. Om den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen: 
 

ab
xf X −

=
1)(   om   annars  bxa <<

=)(xf X 0          (2.13) 
 
säges X ha en likformig fördelning, se figur 2.1. 
 
Exponentialfördelning 
Definition. Om den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen 
 

mx
X e

m
xf /.1)( −=  om 0≥x  

=)(xf X 0   om        (2.14) 0<x
 
där väntevärdet m ≥ 0, säges X ha en exponentialfördelning.  
Kodbeteckning: . Täthetsfunktionens form framgår av figur 2.2. )(mExpX ∈
 
Normalfördelning 
Definition. Om den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen 
 

22 2/)(

2
1)( σ

πσ
mx

X exf −−=  )( ∞<<−∞ x       (2.15) 

 
där väntevärdet m och standardavvikelsen σ är givna storheter )0( >σ , säges X ha en 
normalfördelning.  
Kodbeteckning: ),( σmNX ∈ . Formen på täthetsfunktionen visas i figur 2.3. 
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Figur 2 Täthetsfunktionen för (1) en likformigt fördelad stokastisk variabel, (2) 
en exponentialfördelad stokastisk variabel och (3) en normalfördelad stokastisk 
variabel. 

 
 
2.6 Centrala Gränsvärdessatsen 
Om X1, X2, … är en oändlig följd av oberoende likafördelade stokastiska variabler med 
vätevärdet m och standardavvikelsen σ > 0 och om  
 

nn XXY ++= ...1  
 
där n är antalet observationer, så gäller att 
 

))/()(( bnnmYaP n <−< σ  ⇒ )()( ba Φ−Φ  då ∞→n    (2.16) 
 
där är fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad stokastisk variabel 
( ) ), det vill säga för specialfallet då väntevärdet m = 0 och standardavvikelsen σ = 
1. Lägg märke till att  

)(xΦ
1,0(NX ∈

nmYE n =)( , nYD n σ=)( . För varje givet n är alltså 

)/()( nnmYn σ−  en standardiserad stokastisk variabel. Den har alltså samma väntevärde (= 
0) och standardavvikelse (= 1) som en standardiserad normalfördelad stokastisk variabel. 
Satsen innehåller ett resultat som är ofantligt mycket skarpare: När n växer mot oändligheten 
kommer hela fördelningen för den givna standardiserade variabeln att gå mot en 
standardiserad normalfördelning. 
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En tumregel för att centrala Gränsvärdessatsen skall kunna användas är att 
observationsstorleken n ≥ 30. För att resonemanget ovan ska gälla bör man därför ha minst 30 
observationer. 
 
Följdsats. Om X1, X2, … är en följd av oberoende likafördelade stokastiska variabler med 
väntevärdet m och standardavvikelsen σ, gäller att )/,( nmAsNX σ∈ , där AsN betyder 
asymptotiskt normalfördelad.  
 
Följdsatsen är betydelsefull för de statistiska tillämpningarna, eftersom man ofta har 
anledning att syssla med aritmetiska medelvärden av likafördelade stokastiska variabler. Det 
är då värdefullt att detta medelvärde är ungefär normalfördelat, oavsett formen på den givna 
fördelningen, bara antalet komponenter är stort nog. 
 
2.7 Konfidensintervall 
Ett konfidensintervall anger ett helt intervall med tänkbara värden på en storhet. Dessutom 
knyts en viss säkerhet till detta intervall, konfidensgraden. Exempelvis kan man säga att med 
99% säkerhet återfinns det sanna genomsnittsvärdet till de 5000 fakturorna mellan 62.50 kr 
och 66.50 kr. 
 
Antag att slumpvariablerna X1, X2, …, Xn är oberoende. Antag också att de har samma 
fördelning med väntevärdet mX och σX. Enligt Centrala Gränsvärdessatsen gäller då att 
observationsmedelvärdet nXXXX n /)...( 21 +++=  är ungefär normalfördelat med 

väntevärdet XX
mm = och standardavvikelsen 

n
X

X

σ
σ = . Det gäller alltså (ungefär) att 

95,0)96,196,1( =+<<−
XXXX

mXmP σσ  eller 
 

95,0)96,196,1( =+<<−
n

mX
n

mP X
X

X
X

σσ
     (2.17) 

 
Innebörden av (14) är att sannolikheten att observationsmedelvärdet X  antar ett värde som 
avviker högst 1,96 gånger nX /σ  från  är ungefär 95%. Ekvation (14) kan [Klefsjö, 
1991] skrivas som  

Xm

 

95,0)96,196,1( =+<<−
n

Xm
n

XP X
X

X σσ
      (2.18) 

 
Innebörden av (15) är att intervallet mellan gränserna nX X /96,1 σ−  till nX X /96,1 σ+  
täcker populationens väntevärde  med 95% sannolikhet. Man säger att intervallet från Xm

nX X /96,1 σ−  till nX X /96,1 σ+  är ett konfidensintervall för Xµ  med konfidensgraden 
0.95 (eller 95%).  
 
 
2.8 Tidsserieanalys 
Tidsserienalys handlar om hur slumpmässiga fenomen varierar i tiden. Det finns många 
exempel på sådana fenomen, t.ex. havsvågor, elektrisk aktivitet i hjärna och hjärta, störning 
av en radarsignal och befolkningsökningar. Oftast är dessa processer komplicerade, och man 
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kan därför inte ha ambitionen att beskriva alla aspekter av en tidsserie. I stället är avsikten 
oftast att analysen ska ge information om någon eller några egenskaper hos den observerade 
processen och dess mekanismer. Detta motiverar en strävan efter enkelhet. Tidsserieanalysen 
grundar sig på att man konstruerar en matematisk modell som skulle kunna generera det 
observerade fenomenet. Strukturen av modellen väljs med vägledning av den fysikaliska 
kunskap man har om processen samt utseendet på observerad data. I den valda modellen finns 
i allmänhet okända parametrar som kan uppskattas statistiskt ur observationer från processen. 
 
2.8.1 Stationaritet 
Betrakta en tidsserie { },...2,1, =tYt , som består av observationer tagna i tidsordning och där 
tidsavståndet antas vara detsamma mellan successiva observationer. Varje  ses nu som en 
slumpvariabel, och erhållna data är observationer på dessa slumpvariabler . 
Normalt är naturligtvis slumpvariablerna inte oberoende, utan det finns korrelationer mellan 
olika . Det är ofta rimligt att anta att korrelationen mellan intilliggande slumpvariabler är 
hög, men att korrelationen avtar med ökat tidsavstånd. I det här arbetet skall endast relativt 
enkla modeller betraktas, vilket innebär att korrelationerna endast beror på tidsavståndet 
mellan observationerna och inte på observationernas läge på tidsaxeln (svagt stationära 
tidsserier). 

tY

nYYY ,...,, 21

tY

 
Definition. En svagt stationär tidsserie definieras av 
 

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
2

2

,
,

σ
γ

σσ
ρ

σ

µ

kktt
kttk

t

t

YYC
YYCorr

YV

YE

===

=

=

−
−

      (2.19) 

    
vilket betyder att varje tidsserievärde  skall ha samma väntevärde tY µ  och ha en konstant 
varians . Vidare är kovariansen och därmed också korrelationen mellan två tidsserievärden 
endast beroende på tidsavståndet mellan värdena. Funktionen 

2σ
{ },...2,1, =kkρ  brukar kallas för 

autokorrelationsfunktion, där k representerar tidssteget. 
 
2.8.2 Vitt brus 
Modellen för vitt brus innebär att olika  är okorrelerade, har samma väntevärde c och 
dessutom en konstant standardavvikelse 

tY

eσ . Nedan uttrycks detta i korthet. 
 
Definition. Vitt brus definieras som 
  

tt ecY +=           (2.20) 
 
där residualerna  är okorrelerade med väntevärde 0 och varians . te 2

eσ
 
Vid vitt brus är autokorrelationsfunktionen kρ  lika med 0 för alla tidssteg k, förutom för k = 0 
då den naturligtvis är lika med 1. 
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2.8.3 Autoregressiva tidsseriemodeller 
Ett av problemen med stokastiska processer är att det ofta är svårt att beskriva vilken 
beroendestruktur som finns mellan näraliggande processvärden. Genom att bygga upp 
modeller med utgångspunkt från oberoende stokastiska variabler underlättar man analysen av 
processerna.  
 
Nedan följer en beskrivning av linjära modeller för svagt stationära serier, nämligen AR-, 
MA- och ARMA-modellerna. 
 
I en autoregressiv modell (AR-modell) utgår man ifrån att tidsseriens värde  i en tidpunkt t 
kan beskrivas av några tidigare värden i en linjär sammansättning, och dessutom en brusterm 

ty

tε . 
 

1
1

−
=
∑= t

n

i
it yay tε+    AR(n)-modell     (2.21) 

 
där  är en modellparameter och  representerar tidsseriens tidigare värden .  ia ity −

 
I en löpande medelvärdesmodell (MA-modell) antar man att tidsseriens värde  i tidpunkten 
t kan uttryckas som en linjär sammansättning av några tidigare brustermer samt den aktuella 
bruskomponenten 

ty

tε  
 

tjt

m

j
jt cy εε += −

=
∑

1
   MA(m)-modell    (2.22) 

 
där är en modellparameter och jc jt−ε  representerar brusets tidigare värden. 
 
Dessa två modeller kan kombineras, så att tidsseriens värde  i tidpunkten t kan beskrivas 
med hjälp av tidigare värden  och tidigare brustermer 

ty

ity − jt−ε  samt en aktuell brusterm tε . 
Modeller av denna typ kallas för ARMA-modeller (Auto Regressive Moving Average):  
 

ty  = it

n

i
i ya −

=
∑

1
+ jt

m

j
jc −

=
∑ ε

1
+ tε  ARMA(n,m)-modell    (2.23) 

 
ARMA-modellen är ett av grundverktygen inom tidsserieanalys. 
 
För en komplett beskrivning av tidsserieanalys hänvisas till Olbjer et. al [2006]. 
 
2.9 Markovkedjor 
En stokastisk process { },...2,1,0, =nX n som antar ett begränsat antal positiva värden kallas för 
en Markovkedja. Om Xn = i, sägs processen vara i tillstånd i vid tiden n. När än processen 
befinner sig i tillstånd i, finns det en fix sannolikhet Pij att den här näst kommer att vara i 
tillståndet j. För en Markovkedja är den betingade fördelningen av ett framtida tillstånd , 
givet de föregående tillstånden  och det nuvarande tillståndet , oberoende 

1+nX

110 ,...,, −nXXX nX
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av de föregående tillstånden och endast beroende av det nuvarande tillståndet. Detta kan 
uttryckas som: 
 

{ } { } ijnnnnnn PiXXPiXiXiXiXjXP ======== +−−+ |,,...,,| 10011111   (2.24) 
 
för alla tillstånd  och . jiiii n ,,,...,, 110 − 0≥n
 
Värdet av  summerar all historia hos systemet som behövs för att förutsäga nästa variabel  nX

1+nX  i den slumpmässiga sekvensen.  
 
Värdet  representerar sannolikheten att processen, i tillståndet i, kommer att göra en 
övergång till tillståndet j. Eftersom sannolikheter är ickenegativa och eftersom processen 
måste göra en övergång till något tillstånd, har vi att: 

ijP

 

0≥ijP ,  , , 0, ≥ji 1
0

=∑
∞

=j
ijP ,...1,0=i     (2.25) 

 
En Markovkedja kan vara av högre eller lägre ordning, det vill säga den kan ha ett större eller 
mindre antal tillstånd. Matrisen P, innehållande övergångssannolikheterna Pij kallas 
övergångsmatrisen. 
  

P =         (2.26) 
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Där varje radsumma i matrisen P är 1. ∑
∞

=1j
ijP

 
Exempel 1. 
Antag att risken för regn i morgon endast beror på om det regnar idag eller inte. Den är alltså 
oberoende av om det regnade eller inte under föregående dagar. Antag också att om det regnar 
idag, så kommer det med α sannolikhet också regna i morgon. Och, om det inte regnar idag, 
så kommer det med β sannolikhet regna i morgon. 
Om vi säger att processen är i tillstånd 0 när det regnar, och i tillstånd 1 när det inte regnar, då 
är ovanstående en två-tillstånds Markovkedja vars övergångssannolikheter är 
 

P =  =   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

ββ
αα

1
1

⎥
⎦

⎤
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1110

0100

PP
PP

 
För en komplett beskrivning av Markovkedjor hänvisas Sheldon [1993] och Yates and 
Goodman [2005]. 
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2.10 Kärnskattning 
Kärnskattning är en lokal ickeparametrisk regressionsmetod som kan användas för att 
mjuka/släta ut knyckiga kurvor. En kärnskattare fördelar bidraget från varje observerad 
datapunkt över ett närliggande område omkring datapunkten. Hur stor del av datapunktens 
värde i punkten xi som en närliggande punkt x får ta del av, beror på hur långt avståndet är 
mellan xi och x, samt på vilket sätt kärnskattaren fördelar bidraget. Avståndet mellan 
punkterna regleras av kärnskattarens bandbredd h. Hur observationsvärdena ska fördelas inom 
bandbredden h beskrivs av kärnan, K (Kernel). Kärnan kan ha en mängd olika utseenden, 
exempelvis kan den ha en Gaussisk, likformig eller triangulär fördelning. Med dessa 
beteckningar kan den estimerade tätheten vid en punkt x beskrivas av 
 

∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
n

i

i

h
xx

K
n

xf
1

1)(ˆ         (2.27) 

 

där  för att försäkra att estimeringarna  summerar till 1, där kärnan K oftast 

är vald så att den är kontinuerlig med en topp runt 0. Den kärna som oftast används är den 
Gaussiska kärnan, vilken också används i det här arbetet. Kärnfunktionen K(u) får då följande 
utseende 

∫
∞

∞−

= 1)( dttK )(ˆ xf

 
2

2
1

2
1)(

u
euK

−
=

π
  Gaussisk kärna     (2.28) 

 
Resultatet av en kärnskattning beror mindre på formen av kärnan än på bandbreddens värde. 
Det är viktigt att välja den  mest lämpade bandbredden, eftersom en för liten eller för stor 
bandbredd inte är användbar. Små värden på bandbredden leder till knyckiga och hoppiga 
kurvor, medan stora värden leder till väldigt utjämnade kurvor. Dessa två ytterligheter brukar 
benämnas undersmoothing respektive oversmoothing.  
 
Valet av bandbredd kan göras visuellt eller genom olika minimeringsmetoder. En vanlig 
metod är att använda sig av den bandbredd h som minimerar AMISE (Asymptotic Mean 
Integrated Squared Error) så att  
 

AMISEh hopt minarg=  
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3 Beskrivning av den stokastiska vädergeneratorn 
Vädergeneratorn är uppbyggd av två separata modeller, en för nederbördsgenerering och en 
för temperaturgenerering, som sedan kopplats ihop med hjälp av korrelationen mellan dessa 
variabler. Beskrivning av modellen kommer därför att ske genom att inledningsvis presentera 
de två delmodellerna och därefter visa hur kopplingen mellan de båda modellerna är gjord. 
 
3.1 Mätdata 
Under arbetets gång har mätdata från Gunnarn, Stockholm, Uppsala och Gardemoen använts. 
För att beskriva hur temperaturmodellen och nederbördsmodellen är uppbyggda används 42 
års temperatur- och nederbördsobservationer från Gunnarn 1964-2005. Observationerna avser 
dygnsmedelvärden, både vad det gäller temperatur och nederbörd. 
 
 
3.2 Temperaturmodellen 
När man vill simulera syntetiska temperaturserier från en viss geografisk plats, bygger 
simuleringen/modellen på historiska temperaturdata från platsen. I figur 3 visas temperaturen 
i Gunnarn för perioden 1964-2005. Man ser tydligt årstidsvariationerna, men också en svag 
positiv trend, som ger allt högre temperaturer. Den trend som temperaturobservationerna från 
Gunnarn innehåller motsvarar en höjning av temperaturen med ca 0,05 °C/år.  
 

 
Figur 3 Observerad temperaturserie (ljusgrå linje) med positiv trend (mörkgrå 
linje) från Gunnarn under åren 1964-2005. Trenden motsvarar en temperaturökning 
med 0,05 °C/år. 

En långsam temperaturförändring kan bero på en rad faktorer, till exempel urbanisering 
och/eller en global uppvärmning/avkylning. I Gunnarns fall är det sannolikt den globala 
uppvärmningen som står för den höjda temperaturen, eftersom urbaniseringseffekter inte kan 
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sägas förekomma på platsen. Genom att avlägsna trenden från temperaturserien erhåller man 
en serie som inte längre innehåller en långsam temperaturförändring. Trenden är  känd, och 
kan på samma sätt som den tagits bort, läggas till i ett senare skede.   
 
För att få en uppfattning om hur, och hur mycket, temperaturen har varierat på årsbasis under 
de år som observationerna är gjorda, kan alla år läggas ovanpå varandra, se figur 4. I figuren 
ser man att vintertemperaturerna varierar mycket mer än sommartemperaturerna. 
Vintertemperaturer för Gunnarn kan ligga från allt mellan knappa –40 °C till flera plusgrader. 
Den tid på året då temperaturen varierar minst är under vår och höst. Gunnarns temperatur 
uppvisar också en tydlig årstidsvariation, med temperaturmaximum under sommaren på drygt 
20 °C och temperaturminimum under vintern som vanligtvis ligger omkring –10 till –20 °C. 
 

 
Figur 4 Samtliga årsobservationer av temperaturen i Gunnarn under åren 1964-
2005 lagda ovanpå varandra. Figuren visar en tydlig årstidsvariation samt 
temperaturens varians under olika delar av året. 

 
Ett annat sätt att beskriva hur, och hur mycket, temperaturen förändras under året är att 
beräkna medeltemperaturen och standardavvikelsen. Med 42 års data för varje dag under året 
ger det en bra beskrivning av temperaturens årliga variation. Dygnsmedeltemperaturen ses i 
figur 5 (övre bilden) och standardavvikelsen i figur 5 (undre bilden). Ur 
dygnsmedeltemperaturkurvan kan man avläsa att medeltemperaturen under ett år i Gunnarn 
vanligtvis varierar mellan –15 till 15 °C. Det är också värt att notera den större variation som 
temperaturen uppvisar, i form av en knyckigare kurva, under vinterhalvåret. 
Temperaturmaximum inträffar under högsommaren och temperaturminimum inträffar någon 
gång i januari-februari. Anledningen till dessa något förskjutna maximum och minimum, i 
förhållande till sommar- och vintersolstånd, är markens och vattnets fördröjda uppvärmning 
och avkylning. I figur 5 (undre bilden), ser man att standardavvikelsen är störst under vintern, 
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med avvikelser på upp emot 10°C. Den lägsta standardavvikelsen inträffar under vår och höst, 
med en avvikelse på ca 3 °C. En lokal minskning av standardavvikelsen inträffar under sena 
våren. Detta lokala minimum beror antagligen på snötäckets värmereglerande effekt. Så länge 
marken är snötäckt går den största delen av energin från solens strålning åt till snösmältning, 
och lufttemperaturen kan därför inte variera särskilt mycket under dagen. Nätterna har också 
börjat bli relativt korta under den här tiden på året, vilket betyder att temperaturen inte hinner 
sjunka särskilt lågt under natten heller. Resultatet blir med andra ord att standardavvikelsen 
sjunker i samband med snösmältningen. Det som får standardavvikelsen att öka igen under 
försommaren beror säkerligen på att den nu snöfria marken inte längre reglerar 
lufttemperaturen i samma utsträckning. Temperaturen kan då variera med olika luftmassor, 
och solens strålning går inte längre åt till att enbart smälta snö. Lite längre fram emot 
högsommaren inträffar standardavvikelseminimum. Mark och vattendrag är nu uppvärmda 
och nätterna är så korta att det inte sker någon kraftig avkylning nattetid. Under dagarna 
värmer solen marken och den värmeåterhållande konvektionen tilltar. Under hösten ökar 
standardavvikelsen återigen, för att slutligen nå sitt maximum under början av året. Orsaken 
till denna ökning är att nätterna blir längre, med en ökad avkylning som följd, särskilt vid 
klart väder. Resultatet blir stora temperaturvariationer på dygnsbasis. 
 

 
Figur 5 (Övre bilden) Dygnsmedeltemperaturen i Gunnarn (1964-2005) som 
funktion av dag på året. (Undre bilden) Dygnsmedeltemperaturens standardavvikelse i 
Gunnarn (1964-2005) som funktion av dag på året.  

 
Eftersom de observerade medeltemperatur- och standardavvikelsekurvorna uppvisar en viss 
knyckighet (beroende på den begränsade statistiken av 42 års data) är det önskvärt att göra 
kurvorna mjukare. Man måste då ta hänsyn till två faktorer: 
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• Kurvorna måste uppvisa en periodicitet på årsbasis. Det får alltså inte finnas någon 
diskontinuitet i övergången vid årsskiftet. Detta krav är betingat av jordens rotation 
runt solen.  

• Mjukningsmetoden får inte resultera i en symmetrisk kurva, eftersom de ursprungliga 
kurvorna uppvisar en ickesymmetri. Om en kurva blir symmetrisk efter mjukning kan 
det innebära att viktig information har filtreras bort. 

 
En metod som uppfyller kravet på ickesymmetri är kärnskattning, se kapitel 2.7, som är en 
lokal linjär regressionsmetod. Periodiciteten kan säkerställas genom att lägga samma årskurva 
tre gånger efter varandra, innan kärnskattningen tar vid. Resultatet av en kärnskattning beror i 
mycket hög grad på valet av bandbredd. En för liten bandbredd genererar en kurva som är 
alldeles för hoppig, undersmoothed, och en för stor bandbredd genererar en alldeles för 
utjämnad kurva, oversmoothed.  
 
Valet av bandbredd för Gunnarns medeltemperaturkurva gjordes visuellt. Den optimala 
bandbredden h ansågs vara en bredd på h = 10, se figur 6. Även standardavvikelsens 
bandbredd anses vara optimal vid h = 10, se figur 7. Vid denna bredd filtreras knyckigheten 
bort, men kurvorna bibehåller sina signifikanta årstidsvariationer.  
 

 
Figur 6 Kärnskattade dygnsmedeltemperaturkurvor för Gunnarn (1964-2005). 
Heldragen linje motsvarar en bandbredd på h = 2. Streckad linje motsvarar en 
bandredd h = 10. Punktad linje motsvarar en bandredd på h = 20. En bandbredd på h 
= 10 anses vara den optimala, för att mjuka Gunnarns temperaturkurva på ett bra sätt. 
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Figur 7 Kärnskattade stadardavvikelsekurvor för Gunnarn (1964-2005). 
Heldragen linje motsvarar en bandbredd på h = 2. Streckad linje motsvarar en bandredd 
h = 10. Punktad linje motsvarar en bandredd på h = 20. En bandbredd på h = 10 anses 
vara den optimala, för att mjuka Gunnarns standardavvikelsekurva på ett bra sätt. 

 
3.2.1 Säsongsreducering av temperaturserien 
När information om hur temperaturserien varierar under året finns tillgänglig (kärnskattad 
medeltemperatur och standardavvikelse), kan man på samma sätt som med trenden, avlägsna 
denna variation från serien. Detta görs genom att för varje dag, subtrahera medelvärdet för 
den dagen på året från den observerade temperaturen och dividera med standardavvikelsen för 
den dagen på året. Resultatet blir en säsongsreducerad (standardiserad) temperaturserie . lky ,

 

l

llk
lk s

TT
y

−
= ,

,                     (3.1) 

 
där  är den säsongsreducerade temperaturen Julian Day l, år k.  är den observerade 

temperaturen Julian Day l, år k.  
lky , lkT ,

lT är den kärnskattade medeltemperaturen under Julian Day l, 
 är den kärnskattade standardavvikelsen under Julian Day l, k = (1, 2, 3, …, N) där N är 

antal observerade år och l = (1, 2, 3, …, 365) och representerar dag på året (Julian Day). 
ls
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Figur 8 Säsongsreducerad temperaturserie för Gunnarn (1964-2005). Serien 
uppvisar ett konstant medelvärde nära 0 och en konstant standardavvikelse nära 1, 
genom hela serien. 

 
Den säsongsreducerade temperaturserien i figur 8 har ett konstant medelvärde nära 0 och en 
konstant standardavvikelse nära 1, genom hela serien. Tester visar även att olika delar av 
serien har konstant autokorrelation, vilket gör att den säsongsreducerade temperaturserien kan 
anses vara svagt stationär. 

 
3.2.2 Modellval och estimering av modellparametrar 
Svagt stationära tidsserier kan ofta beskrivas med hjälp av så kallade autoregressiva modeller 
och löpande medelvärdesmodeller, se kapitel 2.8. 
 
En viktig insikt när det gäller att beskriva verkligheten med hjälp av en modell, är att 
modellen alltid är skild från verkligheten. Ett exempel på en additiv modellformulering är 
 
Modell:   =   y )(xf
Verklighet:  = y′ y + ε   

⇒  = y′ ε+)(xf  
 

där är en modell av verkligheten som beskrivs av , som är en deterministisk funktion 
av variabeln x. Verkligheten beskrivs av 

y )(xf
y′  och ε  beskriver felet, eller skillnaden, mellan 

modell och verklighet.  
 
Om beskrivningen av verkligheten görs tillräckligt bra, innebär det att felet/skillnaden ε  
mellan modell och verklighet blir helt slumpmässig. Med detta resonemang skulle alltså 
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verkligheten kunna beskrivas med hjälp av en deterministisk del, modellen , och en 
stokastisk del, termen 

)(xf
ε , som beskriver felet. Det finns då ingen information om verkligheten 

kvar i feltermen ε , och den kan betraktas som vitt brus.  
 
För att kunna göra ett så bra modellval som möjligt måste egenskaperna, hos den tidsserie 
man vill beskriva, undersökas. Inledningsvis undersöks därför autokorrelationsfunktionen för 
den observerade säsongsreducerade temperaturserien. Detta görs med hjälp av en plott som 
visar autokorrelationen för 0 till 200 dagar tillbaka i tiden, se figur 9. I figuren visas även ett 
99% konfidensintervall (grå markering). Figur 9 ger en bild av hur temperaturen idag är 
korrelerad med temperaturen i går, i förrgår, och så vidare. Precis som väntat uppvisar 
temperaturerna en hög korrelation under de närmast förflutna dagarna, sedan avklingar 
beroendet exponentiellt.  
 
Det är viktigt att påpeka att det tidsberoende som, enligt figur 9, ser ut att finnas de närmaste 
60 dagarna inte motsvarar ett direkt tidsberoende mellan dag 1 och dag 60. Varje dag är ju 
beroende av den föregående, och på det sättet uppstår ett indirekt tidsberoende som rent 
matematiskt går att beskriva med hjälp av autokorrelationsfunktionen. Att finna en 
meteorologisk/fysikalisk beskrivning av detta beroende är inte möjligt.  
 
Då en AR-modell kan beskriva tidsserier med just ett exponentiellt avtagande, är det en 
indikation på att en sådan modell skulle kunna vara ett bra sätt att beskriva Gunnarns 
säsongsreducerade temperaturserie på.  
 
 

 
Figur 9 Autokorrelationsfunktionen för den säsongsreducerade 
temperaturserien från Gunnarn 1964-2005. Auotokorrelationen beskriver 
tidsberoendet mellan observationerna och uppvisar ett exponentiellt avtagande. 
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Genom att undersöka skillnaden/bruset mellan den observerade säsongsreducerade 
temperaturserien och en AR(1)-modell fås information om hur väl en sådan modell kan 
beskriva Gunnarns temperaturserie. I figur 10 visas brusets autokorrelationsfunktion för en 
AR(1)-modell, där grå markering är ett 99% konfidensintervall. Då bruset uppvisar en 
signifikant autokorrelation innebär det att en AR(1)-modell (ARMA(1,0)-modell) inte 
innehåller tillräckligt mycket information i den deterministiska delen av modellen (tidsseriens 
föregående värden), för att på ett bra sätt kunna beskriva den observerade säsongsreducerade 
temperaturserien.  

 
Figur 10 Brusets autokorrelationsfunktion för en AR(1)-modell, (ARMA(1,0)-
modell). Det grå fältet är ett 99% konfidensintervall. Bruset uppvisar ett signifikant 
tidsberoende ett par dagar tillbaka i tiden. Autokorrelationen vid 0 dagar tillbaka i 
tiden är naturligtvis 1, och visas inte i figuren. 

 

Genom att låta en ARMA-modell ta hänsyn till värden ännu längre bakåt i tiden kan man 
förbättra den deterministiska delen och till sist erhålla en felterm som består av okorrelerat 
brus. I figur 11 ser man brusets autokorrelation då Gunnarns säsongsreducerade 
temperaturserie beskrivs med hjälp av en ARMA(1,1)-modell. Då ett visst tidsberoende, ett 
par dagar tillbaka i tiden, även här kvarstår hos brustermen  visar det att en ARMA-modell av 
högre ordning borde användas. Även då den säsongsreducerade temperaturserien beskrivs 
med hjälp av en ARMA(2,1)-modell, finns ett visst tidsberoende kvar. I figur 12, där den 
säsongsreducerade temperaturserien beskrivs med en ARMA(2,2)-modell, är detta beroende 
borta. Det skuggade fält som ligger runt 0 i figuren visar ett 99% konfidensintervall. Det 
betyder att i genomsnitt ett av 100 korrelationsvärden skall hamna utanför 
konfidensintervallet. De två värden som ligger strax utanför konfidensintervallet i figur 12 är 
med andra ord helt i sin ordning, och därmed kan man anta att en ARMA(2,2)-modell skulle 
kunna beskriva Gunnarns säsongsreducerade temperaturserie på ett bra sätt.  
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Figur 11 Brusets autokorrelationsfunktion för en ARMA(1,1)-modell. Det grå 
fältet är ett 99% konfidensintervall. Bruset uppvisar här ett visst tidsberoende ett par 
dagar tillbaka i tiden. Autokorrelationen vid 0 dagar tillbaka i tiden är naturligtvis 1, 
och visas inte i figuren. 
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Figur 12 Brusets autokorrelationsfunktion för en ARMA(2,2)-modell. Det grå 
fältet är ett 99% konfidensintervall, vilket innebär att 1/100 korrelationsvärden 
kommer att hamna utanför konfidensintervallet. De två korrelationsvärden som 
ligger strax utanför konfidensintervallet är alltså helt i sin ordning. Bruset uppvisar 
inte längre ett tidsberoende. Autokorrelationen vid 0 dagar tillbaka i tiden är 
naturligtvis 1, och visas inte i figuren. 

 
 
Innan beslutet att använda sig av ARMA(2,2)-modellen kan tas måste modellparametrarna  
och  undersökas för att kontrollera att de är signifikanta. Om en parameter är så pass liten 
att den inte är signifikant skild från 0, kan modellen vara överanpassad.  Estimering av 
ARMA(2,2)-modellens parametrar görs med hjälp av maximum likelihood-metoden [Johnson 
and Wichern, 1992] i rutinen armax i Matlab. 

ia

jc

 
Modellparametrarna för ARMA(2,2)-modellen i Gunnarn åren 1964-2005 är 
 

486,11 =a  (0,05634)  7003,01 −=c   (0,05634) 
5265,02 −=a   (0,04387)  1067,02 −=c   (0,01104) 

 
där det första talet är det estimerade parametervärdet, och värdet inom parentes anger 
standardavvikelsen. Med ett 95% konfidensintervall, se kapitel 2.7, innebär det att samtliga 
modellparametrar är signifikanta och att Gunnarns säsongsreducerade temperaturserie därför  
kan beskrivas med hjälp av den ARMA(2,2)-modell som har dessa parametrar. 
 
Vidare undersökningar av bruset (skillnaden) som uppkommer mellan ARMA(2.2)-modellen 
och den observerade säsongsreducerade temperaturserien från Gunnarn, visar att bruset inte är 
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normalfördelat. I figur 13 finns bruset plottat mot en normalfördelningskurva. I figuren ser 
man att bruset avviker från normalfördelningskurvan i kanterna, på ett sätt som visar att 
brusets fördelning har tjockare svansar än en normalfördelning.  
 

 

 
 

Figur 13 Bruset från en ARMA(2,2)-modell (grå +) plottat mot en 
normalfördelning (svart heldragen linje). Då bruset avviker från normalfördelningen 
i kanterna, betyder det att bruset inte är normalfördelat. Brusets fördelning har 
istället tjockare svansar än en normalfördelning. 

 
I stället för att beskriva bruset med hjälp av en normalfördelning, kan brusets fördelning 
beskrivas med hjälp av en mix av två normalfördelningar. Fördelningen, täthetsfunktionen 

)(xφ , för bruset kan beskrivas med 
 
Normalfördelning 1:  N ( ) med sannolikhet p2

11 ,σµ 1

Normalfördelning 2:  N( 2µ , ) med sannolikhet 1-p2
2σ 1 
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där 1µ  och 2µ  är normalfördelningarnas medelvärden och 1σ  och 2σ  är deras 
standardavvikelse.  
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Brusets fördelning, hos modellen för Gunnarn, är 
 

=1µ   0.0031   =2µ   -0.0014     
=1σ   0.4254       0.7332     =2σ
=1p   0.2762   0.7238 =−= 12 1 pp

  
Ovanstående parametrar estimeras med hjälp av EM (expectation-maximization)-alogoritmen, 
som genom iterering finner de parametrar som bäst kan beskriva brusets fördelning [Dellaert, 
2002]. 
 
Den ena av normalfördelningarna fångar höjden av brusets fördelning och den andra de 
tjockare svansarna, se figur 14.  I figur 15 visas brusets absoluta frekvensfördelning 
tillsammans med den anpassade fördelningen. 
 
       
 

 
Figur 14 Brusets fördelning (täthetsfunktion) kan beskrivas av en mix av två 
stycken normalfördelningar. Summan av normalfördelning 1, med sannolikheten p1 
(streckad linje) och normalfördelning 2, med sannolikheten p2 (punktad linje) ger 
brusets fördelning (heldragen linje). 
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Figur 15 Brusets fördelning (staplar), angett i absolut frekvens, tillsammans med 
den anpassade fördelningen (tjock heldragen linje) som är uppbyggd med hjälp av 
två normalfördelningar. 

 
 
 
 
3.2.3 Simulering av temperaturserie 
Simulering av nytt brus görs genom att slumpmässigt dra nya värden ur brusets fördelning. En 
slumpgenerator får då inledningsvis dra ett tal q ur en likformig fördelning [0,1]. Detta tal 
motsvarar sannolikheten att den ena eller andra normalfördelningen skall användas. Är  
q  ≤  p1 skall normalfördelning 1 användas, annars används normalfördelning 2. Därefter dras 
det nya brusvärdet slumpmässigt ur den valda normalfördelningen. 
    
En syntetisk säsongsreducerad temperaturserie  simuleras sedan med hjälp av (2.23), som 
för den ARMA(2,2)-modell som används i det här arbetet får utseendet  

lby ,

 

lby ,  = ilb
i

i ya −
=
∑ ,

2

1
+ jlb

j
jc −

=
∑ ,

2

1
ε + lb ,ε        (3.3) 

 
med 486,11 =a    7003,01 −=c

5265,02 −=a   1067,02 −=c
 
där b = (1, 2, 3, …, n) representerar antal simulerade år och l = (1, 2, 3, …, 365) representerar 
dag på året (Julian Day) och lb ,ε är det simulerade bruset för år b, Julian Day l. 

 30



Simuleringen sker genom att initiera ett startvärde och sedan iterera sig framåt i tiden. 
Startvärdet bestämmer hur temperatur- och brustermer ska ha sett ut de senaste två dagarna. 
Då ARMA(2,2)-modellen endast har ett minne som sträcker sig två dagar bakåt i tiden, 
kommer den snabbt att vara oberoende av det startvärde som inledningsvis ansatts. Itereringen 
fortsätter tills önskat antal simulerade dagar uppnåtts. 
 
Efter generering av en syntetisk säsongsreducerad temperaturserie  transformeras serien 
tillbaka till en årstidsvarierande temperaturserie genom att multiplicera med 
standardavvikelsen för dag l och lägga till medelvärdet för dag l för samtliga b genererade år.  

lby ,

 

lllblb TsyT += ,,          (3.4) 
 
Här kan även, om så önskas, trenden återinföras. Om temperaturmodellen skall användas vid  
generering av relativt korta temperaturserier, exempelvis ett fåtal år, är trenden inte nödvändig 
att återinföra. Det beror på att den inte skulle hinna påverka temperaturutvecklingen i 
tillräckligt hög grad. Men, det är också så att olika trender kan upptäckas för olika långa 
tidsserier, vilket gör det mest lämpligt att inte återinföra en eventuell trend. Vid jämförelser 
mellan observerad och genererad data är det då viktigt att använda sig av en observerad 
temperaturserie där trenden har avlägsnats.  
 
I figur 16 visas genererad och observerad årsmedeltemperatur för Gunnarn (utan trend). Den 
genererade temperaturen (streckad linje) uppför sig, precis som sig bör, på samma sätt som 
den observerade temperaturen (heldragen linje).  
 

 
Figur 16 Genererad (punktad linje) och observerad (heldragen linje) 
årsmedeltemperatur i Gunnarn. 
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3.3 Nederbördsmodellen 
Nederbördsmodellen som har utvecklats i det här arbetet är uppbyggd av två delar. Den första 
delen av modellen behandlar nederbördsförekomsten på platsen och den andra delen 
behandlar nederbördsmängden de dagar då nederbörd förekommer. Anledningen till denna 
uppdelning är att nederbördsserier uppvisar distinkta och komplicerade egenskaper som 
försvårar den statistiska modell man vill beskriva dem med. Förutom tidsberoendet, som är 
typiskt för alla meteorologiska variabler, är nederbörden unik i sin tvådelade natur som både 
en diskret och kontinuerlig variabel. Det vill säga, nederbörd är ofta exakt noll, och därför 
uppkommer en diskontinuitet i nederbördens sannolikhetsfördelning mellan observationerna 
av 0 mm nederbörd och de mätbara nederbördsobservationerna. 
 
3.3.1 Nederbördsförekomst 
Den första delen i nederbördsmodellen simulerar sekvenser av dagar med uppehåll eller 
nederbörd. Dessa dagar kommer att betecknas U (uppehåll) och N (nederbörd). Dagar då 0,2 
mm nederbörd, eller mer, har fallit klassificeras som N. För simulering av tidsserier som 
består av diskreta tillstånd, i detta fall tillstånden U och N, kan man använda sig av diskreta 
Markovkedjor.  
 
Genom att transformera en nederbördsprocess till en Markovkedja kan man bygga in ett 
tidsberoende flera dagar tillbaka i tiden. I det här arbetet utnyttjas en Markovkedja av 2:a 
ordningen. Markovkedjan innehåller då information om nederbördsförekomsten de senaste 
två dagarna i Gunnarn, mellan åren 1964-2005. Valet av en 2:a ordningens Markovkedja 
beror på att en 1:a ordningens Markovkedja (se exempel 1. kapitel 2.6) inte lyckas fånga 
antalet långa regnperioder tillräckligt väl. Ett ickeparametriskt test användes för att undersöka 
detta, se kapitel 5.2. Resultatet av det ickeparametriska testet var inte helt tillfredsställande för 
de långa regnperioderna. Då liknande problem tidigare lösts genom att höja ordningen på 
Markovkedjan [Wilks and Wilby, 1999; Hayhoe, 2000; Srikanthan and McMahon, 2001], togs 
beslutet att använda sig av en Markovkedja av 2:a ordningen.  
 
Transformeringen av nederbördsprocessen till en Markovkedja av 2:a ordningen bygger på att 
inledningsvis definiera fyra olika tillstånd. Dessa tillstånd är numrerade från 1 till 4, se tabell 
1. 
 
 Tillstånd i går i dag 

1 N N 
2 U N 
3 N U 
4 U U 

 
 
 
 
 

Tabell 1  Beskrivning av de fyra tillstånd 
som sammanfattar nederbördsförekomsten de 
senaste två dagarna, för den valda 2:a ordningens 
Markovkedja.   

 
Om nederbörd föll igår och även faller idag, är dagens stillstånd 1. Om det var uppehåll igår, 
men nederbördsfall idag är tillståndet 2. Föll nederbörd igår, men inte dag, är dagens tillstånd 
3. Och om det inte har fallit någon nederbörd de senaste två dagarna är tillståndet 4. Gunnarns 
nederbördsserie transformeras, med hjälp av dessa tillstånd, till en ”tillståndsserie” för åren 
1964-2005. 
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Makrovkedjans övergångsmatris  blir GunnarnP
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Där P11 betecknar sannolikheten för en övergång från tillstånd 1 till tillstånd 1, o.s.v. 
 
Tillstånd i går  i dag  i morgon 
Från 1  Nederbörd Nederbörd  
Till 1    Nederbörd Nederbörd 
 
Detta innebär också att en övergång från exempelvis tillstånd 1 till tillstånd 2 inte kan inträffa: 
 
Tillstånd i går  i dag  i morgon 
Från 1  Nederbörd Nederbörd  
Till 2    Uppehåll Nederbörd 
 
Av detta följer att P12 = 0, eftersom samma dag inte kan innehålla flera olika tillstånd.  
 
Övergångsmatrisen för Gunnarn får därför följande utseende: 
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Genom att beräkna sannolikheterna för nederbörd (P11, P21, P32 och P42) ur den 
observerade ”tillståndsserien” kan hela övergångsmatrisen  bestämmas. Med tanke på 
hur vädret skiftar under året, kan man misstänka att även sannolikheterna för nederbörd skulle 
kunna uppvisa något slags årstidsberoende.  För varje dag under året estimeras därför de fyra 
övergångssannolikheterna (P11, P21, P32 och P42). För att förbättra statistiken i 
beräkningarna används ett glidande fönster på 60 dagar, med den aktuella dagen i centrum av 
fönstret. Slutligen kärnskattas samtliga dagsvärden för P11, P21, P32 och P42, se figur 17. 

GunnarnP
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Figur 17 Sannolikheten för nederböd i Gunnarn under åren 1964-2005. P11 = 
nederbörd igår, nederbörd idag, nederbörd imorgon (punktad linje), P21 = uppehåll 
igår, nederbörd idag, nederbörd i morgon (streckad linje), P32 = nederbörd igår, 
uppehåll idag, nederbörd i morgon (punkt-steckad linje) och P42 = uppehåll igår, 
uppehåll idag, nederbörd i morgon (heldragen linje). 

 

Nederbördssannolikheternas innebörd: 
P11 = sannolikheten för nederbörd igår, nederbörd idag, nederbörd imorgon 
P21 = sannolikheten för uppehåll igår, nederbörd idag, nederbörd i morgon 
P32 = sannolikheten för nederbörd igår, uppehåll idag, nederbörd i morgon 
P42 = sannolikheten för uppehåll igår, uppehåll idag, nederbörd i morgon 
 
Figur 17 visar hur sannolikheten för nederbörd i Gunnarn förändras under årets lopp. 
Övergångssannolikheterna passar bra in i det nederbördsklimat som Gunnarn kan tänkas ha. 
Gunnarn ligger i norra Sveriges inland, och har så kallat inlandsklimat. Man kan se att 
sannolikheten för nederbörd är störst under årets första del då Gunnarn ofta har en lätt 
nederbördsutfällning från stratocumulus under relativt långa perioder.  Därefter minskar 
sannolikheten till ett minimum under våren, troligen orsakat av att nederbördsutfällningen 
från stratocumulus upphör, att vädret ofta är högtrycksbetonat och att frontaktiviteten är svag 
under den här perioden av året. Under sommaren ökar sannolikheten för nederbörd, vilket kan 
kopplas till en ökande konvektiv nederbörd och en tilltagande frontaktivitet. Under hösten 
sjunker nederbördssannolikheten, troligen beroende på att den konvektiva nederbörden avtar. 
Höstens sannolikhetsnivåer är inte lika låga som vårens, vilket kan förklaras av att lågtrycken 
ofta har lite mer frontnederbörd på hösten än på våren. I takt med att temperaturen bli lägre 
mot slutet av året ökar sannolikheten för nederbörd igen, eftersom de lätta snöfallen från 
stratocumulusmoln på nytt börjar falla. 
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Ur figur 17 ser man även att det är mindre sannolikt med nederbörd i morgon, om det är 
uppehåll idag, än om nederbörd faller idag. Huruvida nederbörd föll igår eller inte spelar en 
förhållandevis liten roll. Detta kan man se i figuren då kurvorna för P11 och P21 respektive 
P32 och P42 i stora drag följs åt. P11 ligger ovanför P21 under vinterhalvåret, vilket betyder 
att det då finns fler nederbördsperioder som är längre än två dagar än det finns 
nederbördsperioder som varar i två dagar. Detta kan vara en konsekvens av de lätta snöfall 
från stratocumulus som ofta uppträder vintertid. Dessa snöfall ger en förhållandevis liten 
nederbördsmängd, men de varar ofta flera dagar i rad. Under sommaren skiftar P11 och P21 
läge, och det är då vanligare att det faller nederbörd två dagar i rad än att nederbörd faller mer 
än två dagar i rad. Detta skulle kunna förklaras av den ökade skuraktiviteten under sommaren, 
som ger stora nederbördsmängder men kanske uppträder mer sporadiskt. Skurar är, betingat 
av sin karaktär, svåra att fånga för en ensam observationsstation. Detta gör att dagar då skurar 
förekommer i området inte rapporteras, eftersom det inte fallit någon nederbörd just över 
observationsstationen. På grund av detta kan skurarna få ett mer sporadiskt utseende i 
observationsmaterialet än vad som verkligen varit fallet. Även sannolikheterna P32 och P42 
skiftar läge under året, och det är en relativt stor skillnad mellan dem under Julian Day 100-
150. En tänkbar förklaring till denna är att P42 skulle kunna representera en torr vädertyp och 
P32 ostadiga perioder med skurar eller frontpassager. Fronpassager kan ofta ske med någon 
dags mellanrum, vilket ger upphov till ett nederbörd/uppehåll/nederbörds-beteende. Vid 
ostadiga perioder med skuraktivitet kan även nederbörd/uppehåll/nederbörds-beteenden 
uppkomma, eftersom skurarna någon dag inom perioden inte ger nederbörd på 
observationsstationen. Under vårmånaderna uppkommer ofta högtryckssituationer som ger 
perioder av torrt väder. Dessa perioder varar ofta mer än två dagar, vilket gör att P42, som kan 
sägas motsvara ett omslag från en sådan period till en dag med nederbörd, tydligt minskar 
under våren. Sannolikheten P32 sjunker också något under våren, men inte lika kraftigt. Detta 
beror på att förekomsten av ostadiga perioder, inte förändras lika mycket som de torra 
perioderna under den här tiden på året.  
 
3.3.2 Simulering av nederbördsförekomst 
Simuleringen av en ny Markovkedja görs genom att initiera ett starttillstånd och därefter låta 
en slumgenerator dra ett tal r ur en likformig fördelning [0,1]. Beroende på vilket tillstånd 
modellen befinner sig på (1, 2, 3 eller 4), får r avgöra vilken av de två möjliga utfallen som 
med hjälp av övergångssannolikheterna skall inträffa. Simuleringen fortsätter tills den 
syntetiska serien med nederbördsförekomst fått önskad längd. 
 
I figur 18 beskrivs simuleringen grafiskt. Utgångstillståndet kan vara 1, 2, 3 eller 4. För varje 
tillstånd existerar två möjliga utfall. Sannolikheten att det ena eller andra utfallet skall inträffa 
styrs av övergångssannolikheterna. Från tillstånd 1 kan en övergång till 1 (P11) eller 3 (P13 = 
1-P11) ske, och på samma sätt är övergångarna från övriga tillstånd begränsade till två 
möjliga utfall, se figur 18. Om t.ex. utgångstillståndet är 1, och r ≤ P11 blir nästa tillstånd 1, 
annars blir det 3. Som figur 18 visar innebär tillstånden 1 och 2 nederbörd, medan tillstånden 
3 och 4 innebär uppehåll. När simuleringen är klar transformeras den simulerade 
Markovkedjan till en binär serie, bestående av tillstånden N och U. 
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Figur 18 Simulering av ny Markovkedja. För varje tillstånd (1, 2, 3, 4) existerar  
två nya möjliga utfall. En slumpgenerator avgör, tillsammans med 
övergångssannolikheterna, vilket nästa tillstånd skall bli. Exempelvis, säg att 
utgångstillståndet är 2 och slumpgeneratorn har dragit ett tal r [0,1] ur en likformig 
fördelning. Om r ≤ P21 blir nästa tillstånd 1, annars blir det 3. När simuleringen är 
klar transformeras serien till en nederbördsförekomstserie genom att sätta tillstånden 
1 och 2 till N (nederbörd) , och tillstånden 3 och 4 till U (uppehåll). 

 
 
3.3.3 Nederbördsmängd under dagar med nederbörd 
För dagar med tillståndet N, måste en nederbördsmängd tilldelas. Mängden bör vara 
representativ för den delen av året som den simulerade dagen tillhör. För att få en uppfattning 
om hur mycket nederbörd det brukar falla i Gunnarn, under varje dag på året, undersöks de 
observerade nederbördsmängderna. För att förbättra statistiken används ett glidande fönster på 
28 dagar, med aktuell Julian Day i centrum. De observerade nederbördsmängder som fångas i 
fönstret får beskriva nederbördsfördelningen för den aktuella dagen. Nederbördsfördelningen 
kan åskådliggöras i ett frekvenshistogram. Då en typisk nederbördsfördelning består av 
många små och få stora nederbördsmängder, får den ett exponentiellt utseende med en relativt 
lång svans.  
 
I Wilks and Wilby [1999] diskuteras problematiken med att beskriva observerade 
nederbördsmängder med hjälp av en viss fördelning (täthetsfunktion). Fördelningarna som 
behandlas är exponentialfördelningen, gammafördelningen och den mixade 
exponentialfördelningen. Den fördelning som, enligt Wilks and Wilby [1999], bäst kan 
beskriva den höga frekvensen av små nederbördsmängder, men ändå fånga de få och stora 
mängderna, är den mixade exponentialfördelningen. I det här arbetet används därför den 
mixade exponentialfördelningen för att beskriva nederbördsfördelningen i Gunnarn under 
åren 1964-2005. Dess täthetsfunktion )(xϕ  beskrivs av 
 
Exponentialfördelning 1:  Exp(ν1) med sannolikhet α 
Exponentailfördelning 2:  Exp(ν2) med sannolikhet 1-α 
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Där α är den så kallade mixingparametern och ν1 samt ν2 är exponentialfördelningarnas 
medelvärden. 
 
Parametrarna för Gunnarn (ν1, ν2 och α) estimeras med hjälp av EM-algoritmen, som genom 
iterering finner de parametrar som, för varje dag under året, bäst kan beskriva 
nederbördsfördelningen [Dellaert, 2002]. I figur 19 visas hur den mixade 
exponentialfördelningen för Gunnarn, Julian Day 235 (23 augusti) för åren 1964-2005, ser ut. 
Exponentialfördelning 1 fångar de få, men stora nederbördsmängderna, medan 
exponentialfördelning 2 fångar den höga frekvensen av små nederbördsmängder. I figur 20 
visas de observerade nederbördsmängderna, för Julian Day 235, i form av ett histogram 
tillsammans med den anpassade mixade exponentialfördelningen. Man kan se att det oftast, 
under Julian Day 235 i Gunnarn, kommer nederbördsmängder mellan 0 och 5 mm, men att det 
kan förekomma regnmängder på upp emot 50 mm. 
 
 

 
Figur 19 En mixad exponentialfördelning kan beskriva nederbördsmängden i 
Gunnarn. Figuren visar fördelningen för Julian Day 235 (23 augusti) för åren 1964-
2005. Summan av exponentialfördelning 1 (punktad linje) med sannolikhet α och 
exponentialfördelning 2 (streckad linje) med sannolikhet 1-α ger aktuell 
nederbördsfördelning  (heldragen linje). 
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Figur 20 Observerad nederbördsfördelning (staplar) för Gunnarn, Julian Day 235 
(23 augusti) för åren 1964-2005, tillsammans med den mixade exponentialfördelning 
(heldragen linje) som skall beskriva den samma. 

 
Det bör tilläggas att en mixad exponentialfördelning inte alltid, för alla tider under året, är en 
perfekt beskrivning av observerade nederbördsmängder, men att det ändå är det bästa kända 
sättet att beskriva fördelningen på. 
 
3.3.4 Simulering av nederbördsserie 
Vid simulering av den kompletta nederbördsserien utgår man ifrån den simulerade, binära, 
Markovkedjan. De dagar med tillståndet U tilldelas nederbördsmängden 0 mm. För dagar med 
tillståndet N, dras ett slumpmässigt tal ur den nederbördsfördelning som är anpassad för just 
den dagen på året. En slumpgenerator drar först ett tal hl ur en likformig fördelning [0,1]. Om 
hl  ≤  αl, där l anger Julian Day, dras en nederbördsmängd rb,l  ur exponentialfördelning 1 med 
medelvärde ν1,l genom uttrycket 
 

)ln(,1min, lllb hrr ν−=          (3.8) 
 
där   är den minsta mängden nederbörd som klassas som en nederbördsdag. I det här 
arbetet är = 0,2 mm.  

minr

minr
 
Om hl > αl dras en nederbördsmängd ur exponentialfördelning 2 med medelvärde ν2,l genom 
det motsvarande uttrycket 
 

)ln(,2min, lllb hrr ν−=          (3.9) 
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I figur 21 visas årstidsvariationen för exponentialfunktionernas parametrar (ν1, ν2 och α). 
Exponentialfördelning 1 har en större årstidsvariation än exponentialfördelning 2, som är 
relativt konstant under hela året. Exponentialfördelning 2 kan sägas representera höjden på 
nederbördsfördelningen, medan exponentialfördelning 1 representerar den långa svansen. Av 
detta kan man dra slutsatsen att svansen på nederbördsfördelningarna är längre och tjockare 
under sommaren, vilket betyder att det oftare förekommer stora nederbördsmängder i 
Gunnarn under dessa månader. Mixingparametern α uppvisar också en årstidsvariation, från 
ett minimum omkring 0,40 i början av året, därefter ökande med ett maximum på drygt 0,65 
under försommaren följt av en relativt konstant nivå under senare delen av sommaren och 
hösten innan den slutligen återgår till sitt lägsta värde under slutet av året. Mixingparameterns 
årstidsvariation säger  att det finns en större sannolikhet att nederbördsmängden dras ur 
exponentialfördelning 1 under den största delen av året, vilket också sammanfaller med den 
tid på året då exponentialfördelning 1 uppvisar störst variation. 
 

 

 
Figur 21 Årstidsvariationen för de parametrar som beskriver 
nederbördsfördelningen i Gunnarn. Övre bilden beskriver hur exponentialfördelning 
1:s medelvärde ν1 (punktad linje) och exponentialfördelning 2:s medelvärde ν2 
(heldragen linje) förändras under året. Undre bilden beskriver hur mixingparametern 
α förändras under året.  
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3.4 Kopplingen mellan modellerna 
För att den stokastiska vädergeneratorn skall kunna generera temperatur- och nederbördsserier 
som är korrelerade med varandra behövs en koppling mellan dessa variabler. Erfarenheten 
säger att det ofta är en lägre temperatur på sommaren om nederbörd faller, än om det är 
uppehåll. Under vintern är erfarenheten den motsatta, temperaturen upplevs vara högre en dag 
med nederbörd än om det är uppehåll.  I figur 22 kan den ”våta” respektive ”torra” 
dygnsmedeltemperaturkurvan för Gunnarn följas under året. Den ”våta” medeltemperaturen 
har beräknats för varje dag under året då nederbörd har fallit och den ”torra” 
medeltemperaturen har beräknats för samtliga dagar under året, då det varit uppehåll. I figuren 
bekräftas de erfarenheter som ofta sätts i samband med korrelationen mellan temperatur och 
nederbörd.  
 
Under vinterhalvåret i Gunnarn mellan åren 1964-2005, är de ”torra” temperaturerna lägre än 
de ”våta”. Detta beror på att temperaturen ofta sjunker vid högtrycksbetonat och klart väder 
under vintern, vilket uppehåller den kraftigt negativa strålningsbalansen. Att det inte skiljer 
mer mellan den ”våta” och ”torra” temperaturen kan ha att göra med de stratocumulustäcken 
som i högtryckssituationer kan bildas i inversionsskiktet. Ur dessa stratocumulus kan lätt 
nederbörd falla, och det betyder i sin tur att vi har en låg temperatur under en dag då vi även 
har nederbörd.  
 
Under våren skiftar de båda temperaturkurvorna plats, och det är under senare delen av våren 
och under sommaren vanligare att en dag med nederbörd har en lägre temperatur, än en dag 
med uppehåll. Det kan bero på att under våren börjar molnen, från att vintertid ha hindrat 
jordens värme från att försvinna ut i rymden, hindra solens värme att nå jorden. Vid nederbörd 
hindrar då tillhörande molntäcke solstrålningen från att värma upp luften där under, och 
nederbörden som faller kyler av luften och marken. På motsvarande sätt kan solen vid klart 
väder värma upp luften till högre temperaturer, då dessa moln (och nederbördsområden) inte 
är närvarande. Men, under sommaren kan också kraftig nederbörd förekomma vid höga 
temperaturer, till exempel vid värmeåskväder. Ofta är det då i samband med vindar från ost 
och syd som fört med sig varm kontinentalluft från Europa eller Ryssland. Detta faktum kan 
minska skillnaden mellan den ”våta” och ”torra” temperaturen under sommaren.  
 
Under hösten infinner sig en relativt lång period då temperaturen inte verkar vara beroende av 
om det regnar eller inte. Denna långa period skulle kunna ha med Gunnarns lokala klimat att 
göra, och kan säkerligen variera relativt kraftigt mellan olika geografiska platser. Under den 
sista delen av året har dock temperaturkurvorna återigen skiftat plats, och det är kallare de 
dagar då nederbörd ej faller. 
 

 40



 
Figur 22 Torr och våt dygnsmedeltemperaturkurva som funktion av dag på året 
för Gunnarn, 1964-2005. Den kurva som är beräknad från dagar med uppehåll 
(heldragen linje) benämns ”torr” medelvärdeskurva, och den kurva som är beräknad 
från dagar med nederbörd (punktad linje) benämns ”våt” medelvärdeskurva. 

 
Motsvarande uppdelning vid beräkning av standardavvikelsen kan ses i figur 23. Skillnaden 
mellan dagar med och utan nederbörd ligger i att temperaturen varierar mer under dagar med 
uppehåll än under dagar då nederbörd faller. Detta är tydligast under vinterhalvåret, då 
skillnaden mellan den ”torra” och ”våta” standardavvikelsen är som störst. 

 41



 
Figur 23 Torr och våt standardavvikelsekurva som funktion av dag på året för 
Gunnarn, 1964-2005. Den kurva som är beräknad från dagar med uppehåll 
(heldragen linje) benämns ”torr” standardavvikelsekurva, och den kurva som är 
beräknad från dagar med nederbörd (punktad linje) benämns ”våt” 
standardavvikelsekurva. 

   

 
Skillnaderna mellan ”torra” och ”våta” medelvärden och standardavvikelser kan användas för 
att skapa en koppling mellan temperatur och nederbörd. Genom att låta modellen ta hänsyn 
till om det förekommer nederbörd eller inte vid säsongsreduceringen av den observerade 
temperaturserien, kan denna koppling åstadkommas. 
 
Ekvation 1 får då följande utseende: 
 

Om nederbörd förekommer år k, Julian Day l:  N
l

N
llk

lk s
TT

y
−

= ,
,   eller 

Om det är uppehåll år k, Julian Day l:   U
l

U
llk

lk s
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y
−

= ,
,   (3.10) 

       
där  är den säsongsreducerade temperaturen år k, Julian Day l.  är den observerade 

temperaturen år k, Julian Day l. 
lky , lkT ,

N
lT är medeltemperaturen för de dagar med nederbörd under 

Julian Day l och U
lT  är medeltemperaturen för de dagar med uppehåll under Julian Day l.  

är standardavvikelsen för de dagar med nederbörd under Julian Day l,  är 

N
ls

U
ls
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standardavvikelsen för de dagar med uppehåll under Julian Day l, k = (1, 2, 3, …, N) där N är 
antal observerade år och l = (1, 2, 3, …, 365) och representerar dag på året (Julian Day). 
 
Då den observerade temperaturserien har säsongsreducerats (standardiserats), med 
ovanstående nederbördskoppling, estimeras parametrarna till den ARMA(2,2)-modell som 
används för att simulera en ny säsongsreducerad temperaturserie. Estimeringen av 
parametrarna samt simuleringen av en ny säsongsreducerad temperaturserie sker på samma 
sätt som beskrivits tidigare, se kapitel 3.2.2 och 3.2.3. 
 
Vid återinförande av säsongsvariation för den simulerade temperaturserien används den 
simulerade, binära, Markovkedjan. Om Julian Day l har tilldelats tillståndet N, skall det ”våta” 
medelvärdet och den ”våta” standardavvikelsen användas. Men, om Julian Day l har tilldelats 
tillståndet U, skall det ”torra” medelvärdet och den ”torra” standardavvikelsen användas. 
Detta innebär att ekvation 3.4 får följande utseende: 
 
Om Julian Day l har tillstånd N:  N

l
N
llblb TsyT += ,,    eller 

  
Om Julian Day l har tillstånd U:  U

l
U
llblb TsyT += ,,    (3.11) 

 
där  är den simulerade temperaturen för år b, Julian Day l.  lbT ,

 
Nederbördsserien simuleras utan förändringar, på samma sätt som beskrivits tidigare, se 
kapitel 3.3. 
 
Figur 24 visar hur den stokastiska vädergenerator som utvecklats i det här arbetet är 
uppbyggd. Inledningsvis används en temperatur- och en nederbördsserie som är observerade 
på samma geografiska plats, under samma tidsintervall. För nederbördsgenereringen är det 
första steget att beskriva den observerade nederbörden med hjälp av de fyra tillstånd som 
definierats under kapitlet om Markovkedjor. Därefter estimeras parametrarna som beskriver 
övergångsmatrisen P. Nästa steg är simuleringen av Markovkedjan, det vill säga simuleringen 
av nederbördsförekomsten. Därefter tilldelas de dagar med tillståndet N en nederbördsmängd 
ur en, för aktuell Julian Day, karakteristisk nederbördsfördelning. Temperaturmodellens första 
steg är att avlägsna en eventuell trend och göra en reducering av säsongsvariationen, som är 
kopplad till nederbördsförekomsten. Därefter estimeras parametrarna till den ARMA(2,2)-
modell som används för att beskriva den säsongsreducerade temperaturserien. Även 
parametrarna för att beskriva brusets fördelning estimeras. Nästa steg blir sedan att simulera 
det brus/skillnad som finns mellan ARMA(2,2)-modellen och den observerade serien. Med 
hjälp av denna information simuleras en ny säsongsreducerad temperaturserie. Innan 
säsongsvariationen återigen läggs till, hämtas information om nederbördsförekomsten från 
den simulerade Markovkedjan. Slutligen tillförs årstidsvariationen för den simulerade 
temperaturserien, med avseende på om dagen är ”torr” eller ”våt”. 
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Figur 24 Flödesschema för den stokastiska vädergenerator som har utvecklats i 
det här arbetet. Utgångspunkten är en nederbördsserie och en temperaturserie från 
samma geografiska plats, observerade under samma tidsrymd. Med hjälp av de steg 
som visas ovan, kan korrelerade syntetiska temperatur- och nederbördsserier, för den 
aktuella geografiska platsen, genereras.  
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4 Resultat och diskussion 
Vid utvärderingen av den stokastiska vädergenerator som har utvecklats i det här arbetet, är 
det viktigt att hitta relevanta mått på dess kapacitet. Utgångspunkten har varit att undersöka 
om vädergeneratorn lyckas fånga vissa speciella egenskaper som är av särskild betydelse för 
E.ONs användningsområden. När det gäller temperaturen är det viktigt att de simulerade 
temperaturserierna uppvisar samma längd och frekvens av perioder då det är varmare eller 
kallare än normalt, då detta t.ex. påverkar energiförbrukningen. På motsvarande sätt är det 
viktigt att vädergeneratorns nederbördsserier uppvisar samma längd och frekvens av perioder 
då det är torrare eller våtare än normalt. Och, ännu viktigare, att den fångar rätt mängd 
nederbörd för regnperioder av en viss längd.  Detta är av största betydelse för hydrologin, t.ex. 
för beräkningar av tillrinningar och vattennivåer i dammar. Korrelationen mellan temperatur 
och nederbörd är också viktig. Att det vintertid råder ett samband mellan torra och samtidigt 
kalla perioder innebär en större elförbrukning (högre priser) och mindre tillrinningar (högre 
priser). Perioder med mycket nederbörd, samtidigt som temperaturen är högre än normalt ger 
naturligtvis mindre elförbrukning (lägre priser) och större tillrinningar (lägre priser). 
 
Här följer en redovisning och en diskussion av de resultat som den stokastiska 
vädergeneratorn presterar. Inledningsvis utvärderas temperaturen, därefter nederbörden och 
slutligen undersöks hur bra modellen fångar korrelationen mellan temperatur och nederbörd. 
 
 
 
4.1 Temperatur 
Vädergeneratorn fångar dygnsmedeltemperaturen i Gunnarn mycket bra, se figur 25. Den 
genererade medeltemperaturen (heldragen linje) ligger precis på Gunnarns observerade 
medeltemperatur (punktad linje). I figuren är den observerade dygnsmedeltemperaturen 
bestämd från 42 års data. Den genererade dygnsmedeltemperaturen är bestämd från 400 års 
data, vilket gör att den uppvisar mindre svängningar än den observerade. Genom att använda 
sig av större mängd simulerade värden, får man ett mindre fel och kan på det sättet se var 
modellens medelvärde ligger. I figur 26 visas standardavvikelsen för observerade (punktad 
linje) och genererade (heldragen) temperaturer. Den stokastiska vädergeneratorn fångar även 
standardavvikelsen på ett mycket bra sätt. I figuren är standardavvikelsen för den observerade 
temperaturserien bestämd från 42 års data, och standardavvikelsen för den genererade 
temperaturserien är bestämd från 400 års data, vilket gör att den genererade 
standardavvikelsen har ett mindre fel och uppvisar därför mycket mindre svängningar. 
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Figur 25 och Figur 26 Observerad (punktad linje) och genererad (heldragen 
linje) dygnsmedeltemperatur och standardavvikelse som funktion av dag på året för 
Gunnarn. Observerade kurvor bygger på 42 års data och genererade bygger på 400 
års data, varför de genererade kurvorna uppvisar en mindre variation. 
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Ett annat sätt att undersöka hur bra vädergeneratorn är på att producera syntetiska 
temperaturer, är att titta på hur temperaturerna är fördelade med hjälp av ett histogram. I figur 
27 ses temperaturfördelningen för 42 års observerade och 400 års genererade 
temperaturserier. Vädergeneratorn fångar i stort sett denna fördelning på ett bra sätt, men den 
fångar inte den tydliga dubbeltopp man kan se hos observerad data. Dubbeltoppen som den 
observerade temperaturfördelningen uppvisar är signifikant, och det beror helt enkelt på att 
topparna representerar de två vanligast förekommande temperaturerna i Gunnarn under 1964-
2005. Undersökningar av temperaturserier från andra orter (Stockholm och Uppsala) uppvisar 
en ännu tydligare dubbeltopp än i Gunnarns fall. I figur 4 visas samtliga 
temperaturobservationer från Gunnarn ovanpå varandra. I figuren kan man se att de två 
temperaturer som observerats flest gånger under årets alla dagar sammanfaller med just 
temperaturfördelningens dubbeltopp. Förutom området runt dubbeltoppen lyckas 
vädergeneratorn fånga antalet temperaturer på ett mycket bra sätt. Den tenderar att generera 
lite för få temperaturer i intervallet –35 till –18 °C, vilket den kompenserar med lite för 
många temperaturer på omkring –20 till –8 °C. En genererad temperatur hamnade under –50 
°C, varpå den justerades till –50 °C. De höga sommartemperaturerna lyckas den däremot 
fånga mycket bra. Det skall dock påpekas att statistiken för de observerade temperaturerna 
endast är 42 års data, vilket innebär att det finns en viss felmarginal i resultaten.  
 

 
Figur 27 Observerad (vita staplar) och genererad (svarta staplar) fördelning av 
temperaturen för 42 års data. 

  
Det faktum att den stokastiska vädergeneratorn inte lyckas fånga den observerade 
dubbeltoppen har varit en källa till vidare undersökningar. Som figur 25 och 26 åskådliggör, 
uppvisar den genererade temperaturserien både ett korrekt medelvärde och en korrekt 
standardavvikelse. Då dubbeltoppen även kan visualiseras genom att plotta samtliga års 
temperaturserier ovanpå varandra, gjordes en jämförelse mellan den observerade 
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temperaturserien (42 år) och en genererad 42-årsserie. I figur 28 ses den observerade 
temperaturserien (grå) och den genererade temperaturserien (svart) lagda ovanpå varandra, 
och där syns tydligt orsaken till att den genererade temperaturserien saknar sin distinkta 
dubbeltopp. Under vinterhalvåret genereras alldeles för många höga temperaturer. Det betyder 
att den stokastiska vädergeneratorn inte fångar det faktum att avvikelserna från 
medeltemperaturen i Gunnarn under vintern oftast slår mot kallare temperaturer. Detta beror 
på en kombination av korta dagar med liten solinstrålning, långa nätter med stor utstrålning 
och snötäckets avkylande effekt. Det kan med andra ord inte bli lika stora 
temperaturavvikelser mot högre temperaturer som mot lägre, under den här tiden på året. I 
figuren kan också motsvarande tendens upptäckas under sommaren, då den genererade 
temperaturen uppvisar något för kalla temperaturer. På sommaren har Gunnarn, med sina 
långa dagar och korta nätter, ett högt antal soltimmar som gör att temperaturen inte uppvisar 
en lika stor avvikelse mot kallare temperaturer som mot varmare temperaturer.  
 
 
 

 
Figur 28 Observerade (grå) och genererade (svart) 42-åriga temperaturserier, för 
Gunnarn, lagda ovanpå varandra. I bilden syns tydligt hur den stokastiska 
vädergeneratorn simulerar för höga temperaturer under vinterhalvåret.  

 
Med anledning av detta resultat undersöktes därför den observerade temperaturseriens 
fördelning. I figur 29 visas temperaturfördelningen för Julian Day 60-69 i Gunnarn för åren 
1964-2005. Denna bild visar en typisk temperaturfördelning vintertid, med en svans mot lägre 
temperaturer (negativ skevhet). I figur 30 visas en temperaturfördelning för Julian Day 160-
169, som är karakteristisk för sommaren, med sin positiva skevhet. Vid säsongsreduceringen 
(standardiseringen) av den observerade temperaturserien, se kapitel 3.2.1, erhålls en tidsserie 
med ett konstant medelvärde nära 0 och en konstant standardavvikelse nära 1. Men, den 
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säsongsreducerade temperaturserien har fortfarande kvar sin skevhet, vilket också kan ses i 
figur 31. Figuren visar den säsongsreducerade temperaturseriens skevhet S, som funktion av 
dag på året. Under vintern uppvisar den säsongsreducerade temperaturserien en negativ 
skevhet på ca –0,5 till –0,4 varefter den under våren snabbt växlar till en positiv skevhet på 
maximalt 0,5 omkring Julian Day 160. Skevheten avtar sedan långsamt fram till omkring 
Julian Day 260, därefter sker en snabb övergång mot en negativ skevhet som är störst runt 
Julian Day 320. Den säsongsreducerade temperaturserien uppvisar alltså precis samma 
egenskaper som den ursprungliga temperaturserien vad det gäller fördelningens skevhet. 
Första- och andramomentet, det vill säga medelvärdet och standardavvikelsen, har reducerats 
från serien, men tredjemomentet (fördelningens skevhet) finns fortfarande kvar.  
 
 
 

 
 

Figur 29 Den observerade temperaturfördelningen för Julian Day 60-69 i 
Gunnarn 1964-2005. Temperatufördelningen uppvisar en negativ skevhet, vilken är 
karakteristisk för vintermånaderna i Gunnarn.  
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Figur 30 Den observerade temperaturfördelningen för Julian Day 160-169 i 
Gunnarn 1964-2005. Temperatufördelningen uppvisar en positiv skevhet, vilken är 
karakteristisk för sommarmånaderna i Gunnarn.  

 

 
För att en ARMA-modell skall kunna beskriva en tidsserie på ett bra sätt krävs att tidsseriens 
första och andra moment är konstanta i tiden [Danielsson, 2004]. Däremot uttalas inte något 
explicit krav på att även tredjemomentet skall vara tidskonstant. Man kan tro att 
skillnaden/bruset, mellan ARMA(2,2)-modellen och den observerade säsongsreducerade 
temperaturserien, skulle kunna fånga upp den observerade skevheten. Men, undersökningar av 
brusets fördelning visar att dess skevhet inte är samvarierande med den observerade, och 
dessutom uppvisar bruset en skevhet som är mycket mindre än den säsongsreducerade 
temperaturseriens skevhet. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 
skattningsmetodiken antar att mätdata är symmetrisk och därför jämnar ut brusets fördelning. 
I en ARMA-modell viktas alla observationer lika mycket, vilket gör att stora avvikelser får 
större betydelse och eventuella variationer jämnas ut. Därför skulle en ARMA-modell fungera 
optimalt om även tredjemomentet är konstant i tiden.  
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Figur 31 Skevheten S, hos den säsongsreducerade temperaturseriens fördelning, 
som funktion av dag på året. Skevheten uppvisar ett starkt årstidsberoende, med 
negativa värden vintertid och positiva värden sommartid.  

 
 

Antagligen skulle ovanstående problem kunna lösas om den säsongsreducerade 
temperaturserien även standardiserades med avseende på dess tredjemoment. Genom att 
transformera den säsongsreducerade temperaturserien så att dess fördelning blir mer 
symmetrisk får ARMA-modellen istället simulera en tidsserie vars första-, andra- och 
tredjemoment är konstanta i tiden, vilket vore optimalt för en sådan tidsseriemodell. En så 
kallad BoxCox-transfomation kan transformera skeva fördelningar så att de blir mer 
normalfördelade [Wilks, 1995]. Transformationen av den säsongsreducerade serien  
uttrycks som 

lky ,

 

llklk
lyyA λλ /)1()( ,, −=  då 0≠λ  och 

)ln()( ,, lklk yyA =   då 0=λ       (4.1) 
 
där  är den transformerade säsongsreducerade temperaturens värde år k, Julian Day l 
och 

)( ,lkyA

lλ  är transformationsparametern Julian Day l. 
 
Då skevheten uppvisar en årstidsvariation, och därför även transformationsparametern lλ , 
kommer tyvärr en BoxCox-transformation innebära att medelvärdet och standardavvikelsen 
inte längre blir konstanta i tiden, även om skevheten försvinner. Därför behövs en viss 
modifiering av tranformationen. Modifieringen innebär ännu en standardisering, där man drar 
bort medelvärdet från den transformerade säsongsreducerade temperaturserien och dividerar 
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den samma med standardavvikelsen. Denna procedur resulterar i en transformerad 
säsongsreducerad temperaturserie som har första-, andra- och tredjemoment konstanta i tiden. 
Efter simulering av en ny transformerad säsongsreducerad temperaturserie, som sker på 
samma sätt som beskrivs i kapitel 3.2.3, sker en omvänd transformering där den 
årstidsberoende skevheten återigen läggs till genom uttrycket  
 

)/)1)(ln((
,

,~ lllkyA
lb ey λλ +=          (4.2) 

 
där lby ,

~  är den simulerade, transformerade och säsongsreducerade temperaturen år b, Julian 
Day l,  är den transformerade säsongsreducerade temperaturen år k, Julian Day l och )( ,lkyA

lλ  är transformationsparametern Julian Day l. 
 
Ett problem som uppstår i samband med den omvända transformeringen, där 
temperaturfördelningarnas skevhet återinförs, är att extrema temperaturer förstoras i 
magnitud. Då det i detta fall främst är kalla vintertemperaturer som kan anta höga (negativa) 
värden, är det dessa som påverkas mest. Ett sätt att komma tillrätta med orealistiska 
temperaturer kan vara att lägga in en restriktion i modellen, där en viss min./max. temperatur 
ansätts vid extrema temperaturer. Detta är naturligtvis inte någon optimal lösning. För att lösa 
problemet på ett tillfredsställande sätt måste åtskillig tid avsättas, vilket tyvärr inte ryms i 
tidsramen för detta arbete. Men, för att få en uppfattning om transformationen av den 
säsongsreducerade temperaturseriens fördelning, kan vara lösningen till problemet med 
dubbeltoppen, har en restriktion lagts in i modellen som sätter alla temperaturer under –50 °C 
till –50 °C och alla temperaturer över 30 °C till 30 °C. Efter skevhetens återinförning, sker 
även en återinförning av temperaturens säsongsvariation, se kapitel 3.2.3. innan simuleringen 
fortsätter utan vidare förändringar. 
 
I figur 32 visas resultatet efter ovanstående förändringar. Den övre figuren visar 
temperaturfördelningen för 42 års observerade (vita staplar) och 400 års genererade (svarta 
staplar) temperaturserier. Den under figuren visar endast den genererade 
temperaturfördelningen. Hos den genererade temperaturserien framträder nu en dubbeltopp, 
men den saknar fortfarande höjden på toppen som ligger runt –2 °C, vilket återigen speglar 
behovet av vidare studier. Men, trots detta är förbättringen så pass stor att den kan tolkas som 
en klar signal om att orsaken till problemet har identifierats. Det är sannolikt den observerade, 
säsongsreducerade, temperaturseriens årstidsvarierande fördelning som försvårar ARMA-
modellens beskrivning av den samma. Men, genom att låta den observerade, 
säsongsreducerade, temperaturserien transformeras med en modifierad BoxCox-
transformation kan man erhålla en tidsserie med en mer symmetrisk fördelning, som inte 
varierar i tiden. 
  
I Richardson [1981] undersöks skevhetskoefficienten endast för hela temperaturserier, det 
saknas med andra ord uppgifter om hur skevheten förändras på årsbasis. Figurer av samma 
typ som figur 32 redovisas inte heller, vilket gör det svårt att jämföra resultaten. Det kan vara 
så att detta problem inte har belysts tidigare. 
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Figur 32 (Övre bilden) Observerad (vita staplar) och genererad (svarta staplar) 
temperaturfördelning, efter en modifierad BoxCox-transformation. Observerad 
fördelning baseras på 42 års data och genererad fördelning baseras på 400 års data. 
(Undre bilden) Endast den genererade temperaturfördelningen, 400 år. Den 
genererade temperaturfördelningen uppvisar nu en dubbeltopp. 
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Det är också viktigt att vädergeneratorn kan producera temperaturserier som statistiskt sett 
innehåller rätt antal perioder då temperaturen ligger över eller under medeltemperatur. Den 
måste också kunna producera rätt längd på dessa perioder. En period då temperaturen ligger 
under medeltemperatur, t.ex. under vintern, kan få stora konsekvenser för elförbrukningen. 
Om perioden dessutom är lång, blir konsekvenserna ännu större. Därför är det mycket viktigt 
att de syntetiska temperaturserierna beter sig på samma sätt som de observerade, både vad det 
gäller längden på perioden och hur ofta sådana perioder förekommer.  
 
I figur 33 visas observerade (42 år) och genererade (400 år) relativa frekvenser av perioder 
med en temperatur som är 2 °C, eller mer, över medeltemperatur. Då det är mycket vanligare 
med korta värmeperioder än långa, används en logaritmisk skala på y-axeln (relativa 
frekvensen). Den stokastiska vädergeneratorn uppfyller kravet på att simulera korrekt antal 
varma perioder av varierande längd på ett mycket bra sätt. Perioder på endast någon dag, upp 
till perioder på 20 konsekutiva dagar fångas helt utan anmärkning. Spridningen mellan 
observerade och genererade frekvenser av periodlängder på 20 konsekutiva dagar eller mer, 
beror på den dåliga statistiken i dessa extremfall.  
 

 
Figur 33 Observerad (O) och  genererad (+) frekvens av perioder, då 
temperaturen har varit ≥ 2 °C över medeltemperatur (varma perioder) som funktion 
av periodlängden. Observerade relativa frekvenser bygger på 42 års data och 
genererade relativa frekvenser bygger på 400 års data. 

 
I figur 34 visas motsvarande relativa frekvenser för kalla perioder (2 °C, eller mer, under 
medeltemperatur). Även i denna figur används en logaritmisk skala för att beskriva den 
relativa frekvensen. Den stokastiska vädergeneratorn återger även de kalla perioderna på ett 
bra sätt. Spridningen hos de längre observerade kalla perioderna är lite större än hos de varma. 
Även denna spridning fångas av vädergeneratorn. Precis som för de varma perioderna skall 
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utfallet för de extremt långa perioderna tas med en nypa salt, då statistiken är bristfällig för 
periodlängder över 15 konsekutiva dagar. Exempelvis har samtliga observationer på 
periodlängder större än eller lika med 25 dagar inträffat 1 eller 2 gånger. 
 
 

 
Figur 34 Observerad (O) och genererad (+) frekvens av perioder, då 
temperaturen har varit ≥ 2 °C under medeltemperatur (kalla perioder) som funktion 
av periodlängden. Observerade relativa frekvenser bygger på 42 års data och 
genererade relativa frekvenser bygger på 400 års data. 

 

 
 
 
4.2 Nederbörd 
I figur 35 visas den observerade och genererade månadsmedelnederbörden i Gunnarn. Den 
genererade månadsmedelnederbörden är beräknad från 400 års data, vilket gör att dess resultat 
kan anses ha en relativt liten spridning. Den observerade månadsmedelnederbörden visas 
däremot med ett 95% konfidensintervall. I figuren ser man att vädergeneratorn följer 
Gunnarns observerade månadsmedelnederbörd väl. Den har en tendens att jämna ut 
nederbördsmängderna över året, vilket syns då generatorn simulerar lite för mycket nederbörd 
under samtliga månader, förutom för månad 8 då nederbördsmaximum inträffar. Men, 
avvikelserna från observerad data ligger inom konfidensintervallet. Den fångar 
nederbördsminimat under våren, den relativt branta ökningen mot den kraftiga 
nederbördstoppen under sommaren, den lilla nederbördsplatån på senhösten och den 
sjunkande nederbördsmängden under årets sista del. Gunnarn ligger i norra Sveriges inland, 
och har därför inlandsklimat. Gunnarns karakteristiska nederbördstopp under sommaren beror 
på konvektiv nederbörd, som ibland kan vara relativt kraftig. Under höst, vår och vinter, då 
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konvektiv nederbörd är mindre vanlig, är det istället frontnederbörd som dominerar. Eftersom 
Gunnarn i vissa fall ligger i nederbördsskugga då fronter från omkring väst först passerar den 
norska och svenska fjällkedjan, är nederbördsmängderna betydligt lägre under den delen av 
året. 
 
  

 
Figur 35 Observerad (O) och genererad (×) månadsmedelnederbörd för 
Gunnarn. Den observerade månadsmedelnederbörden bygger på 42 års data och för 
dessa observationer redovisas även ett 95% konfidensintervall. Den genererade 
månadsmedelnederbörden bygger på 400 års data, och på grund av den stora 
mängden statistik visas inte något konfidensintervall, då detta skulle ha blivit mycket 
litet. Året är uppdelat efter Cotsworth calendar, där varje månad innehåller 28 dagar, 
förutom den sista månaden som innehåller 29 dagar. Ett år har 13 stycken 
Cotsworth-månader. 

 
För ett elbolag som äger vattenkraft är det naturligtvis viktigt att kunna göra riskbedömningar 
som grundar sig på förekomsten av nederbörd. Tillrinningar och vattennivåerna i dammarna 
påverkas i allra högsta grad av hur stora nederbördsmängder som faller. Om nederbörd faller 
varje dag under långa perioder får det naturligtvis stora konsekvenser, precis på samma sätt 
som om det skulle vara långa perioder med uppehåll. Därför måste undersökningar av hur väl 
vädergeneratorn kan simulera frekvenser av perioder med och utan nederbörd göras. I figur 36 
visas den observerade och genererade förekomsten av perioder utan nederbörd (torra 
perioder). Observerad data bygger på 42 år och genererad data på 400 år, därför redovisas den 
relativa frekvensen på den logaritmerade y-axeln. Det är vanligast med någon eller några 
enstaka uppehållsdagar i Gunnarn, men det kan förekomma perioder på upp emot 20 dagar 
utan nederbörd. Vädergeneratorn återger den relativa frekvensen av torra perioder på ett 
mycket bra sätt. Även här bör man tänka på den bristande statistiken för periodlängder på mer 
än 15 dagar. 
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Figur 36 Observerad (O) och genererad (+) relativ frekvens av perioder då 
nederbörd ej har fallit (torra perioder) som funktion av periodlängden. Observerade 
relativa frekvenser bygger på 42 års data och genererade relativa frekvenser bygger 
på 400 års data. 

 
I figur 37 visas observerade (42 år) och genererade (400 år) relativa frekvenser av perioder då 
nederbörd (mer än 0,2 mm) har fallit. Från de observerade värdena kan man se att det, 
naturligtvis, är vanligare med enstaka nederbördsdagar, men att det har förkommit perioder på 
19 konsekutiva dagar med nederbörd. I det här fallet ser det ut som om vädergenertorn, till en 
viss del, misslyckas att återge rätt antal regnperioder. Det är tydligt att den fångar perioder på 
upp till 10 dagar, men därefter ser det ut som om den systematiskt genererar för få långa 
nederbördsperioder. För att undersöka om genererade och observerade nederbördsperioder är 
signifikant skilda åt för långa periodlängder kan man använda sig av ett ickeparametriskt test. 
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Figur 37 Observerad (o) och genererad (+) relative frekvens av perioder då 
nederbörd har fallit som funktion av periodlängden. Observerade relativa frekvenser 
bygger på 42 års data och genererade relativa frekvenser bygger på 400 års data. 

 
Det ickeparametriska testet går ut på att låta modellen generera ett stort antal 42-årsserier, 
vars utfall får beskriva modellens osäkerhet. Värdena från den observerade 42-årsserien 
jämförs sedan med utfallet från, de exempelvis 1000 stycken, genereringarna. Om det 
observerade värdet ligger utanför 95% av genererad data, är observerad och genererad data 
signifikant skilda åt. För att undersöka om observerade och genererade nederbördsperioder är 
signifikant skilda åt, genereras 1000 stycken 42-årsserier. Efter varje generering sparas 
frekvenserna av nederbördsperioder som funktion av periodlängden. Detta resulterar i 1000 
olika antal av nederbördsperioder med längderna 1, 2, 3, … dagar. För varje periodlängd 
plottas sedan ett histogram som åskådliggör modellens fördelning för exempelvis 
nederbördsperioder på 3 dagar. Det observerade antalet av nederbördsperioder på 3 dagar 
jämförs sedan med modellens fördelning. Om det observerade antalet ligger inom de mittersta 
95% av modellens fördelning anses frekvensen av observerade och genererade 3-dagars 
nederbördsperioder inte vara signifikant skilda åt. I figur 38 visas ett exempel ur det 
ickeparametriska test som gjordes för nederbördsperioderna. I figuren visas fördelningarna för 
simulerade nederbördsperioder på 13, 14, 15 och 16 dagar som funktion av hur många gånger 
de uppkommit under en 42-årsperiod. De observerade antalet nederbördsperioder är 4 stycken 
för en periodlängd på 13 dagar, 7 stycken för en periodlängd på 14 dagar, 1 stycken för en 
periodlängd på 15 dagar och 3 stycken för en periodlängd på 16 dagar. I figuren kan man då 
se att de observerade antalen av nederbördsperioder på 13 och 15 dagar ligger inom 
konfidensintervallet, men att de observerade antalen av nederbördsperioder på 14 och 16 
dagar troligen hamnar utanför. 
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Figur 38 Ett exempel från det ickeparametriska signifikanstestet för antalet 
nederbördsperioder av en viss periodlängd. (Övre vänstra hörnet) Den stokastiska 
vädergeneratorn har simulerat 0 till 10 stycken 13-dagarsperioder med nederbörd 
under en 42-årsperiod. Av 1000 42-årssimuleringar var det vanligast med 1 till 5 
stycken 13-dagarsperioder med nederbörd. Det observerade antalet 13-
dagarsperioder, under en 42-årsperiod, är 4 stycken. Då 4 stycken perioder ligger 
inom de mittersta 95% av vädergeneratorns fördelning, kan den observerade och 
genererade frekvensen av nederbördsperioder på 13 dagar inte anses vara skilda åt. 
(Övre högra hörnet)  Simulerade nederbördsperioder på 14 dagar som funktion av 
antal perioder. Observerat antal 14-dagarsperioder är 7 stycken. (Nedre vänstra 
hörnet) Simulerade nederbördsperioder på 15 dagar som funktion av antal perioder. 
Observerat antal 15-dagarsperioder är 1 stycken.  (Nedre högra hörnet) Simulerade 
nederbördsperioder på 16 dagar som funktion av antal perioder. Observerat antal 16-
dagarsperioder är 3 stycken.   

 

Det ickeparametriska testet för nederbördsperioderna resulterade över lag i ett bra resultat. För 
periodlängder på 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 och 19 dagar kan observerad och 
genererad frekvens anses vara lika. För periodlängder på 4, 10, 12, 14 och 15 dagar är det mer 
osäkert om observerad och genererad frekvens av nederbördsperioder kan anses vara lika. 
Men, det är inte med någon stor marginal som det observerade antalet nederbördsperioder 
avviker från konfidensintervallet, vilket gör att resultatet av det ickeparametriska testet anses 
vara tillräckligt bra för de användningsområden som är aktuella för E.ON. Den observerade 
frekvensen av nederbördsperioder grundar sig endast på en 42-årsperiod, vilket betyder att 
den okända osäkerheten för detta värde antagligen är relativt stor. Detta kan i sin tur betyda att 
periodlängderna på 4, 10, 12 och 15 dagar visst kan ligga inom den simulerade fördelningen. 
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Något annat som är viktigt ur E.ON:s synvinkel är hur mycket nederbörd som faller under 
dessa regnperioder. I figur 38 ser man endast hur många perioder med en daglig 
nederbördsmängd av 0,2 mm eller mer, med en viss längd, som observerats eller genererats. 
Men, det är också viktigt att undersöka hur stor nederbördsmängd som i genomsnitt faller i 
Gunnarn under en viss periodlängd, och kontrollera om vädergeneratorn lyckas fånga detta.  
 
I figur 39 visas observerad (42 år) och genererad (400 år) snittnederbörd per regnperiod i 
Gunnarn. Resultatet är överraskande bra. Vädergeneratorn fångar snittnederbörden hos 
regnperioder som varar från en till 10 dagar på ett mycket bra sätt. För perioder då nederbörd 
har fallit i mer än 10 konsekutiva dagar är spridningen stor, speciellt i det observerade 
materialet. Man kan ana att den observerade nederbördsmängdskurvan planar ut allt eftersom 
perioderna blir längre. Hur mycket nederbörd som faller under en relativt lång period, kan 
antagligen uppvisa en viss årstidsvariation. Om det under vintern kommer in ett 
högtrycksområde, som ligger kvar under en lång period, kan snö falla ur från 
stratocumulusmoln. Den sammanlagda nederbörden från en sådan nederbördsperiod är 
mycket mindre än den sammanlagda nederbörden från en period, av samma längd, under 
sommaren då konvektiv nederbörd har fallit. Återigen bör hänsyn tas till den dåliga statistik 
som finns för periodlängder över ca 10 dagar. 
 

 
Figur 39 Observerad (O) och genererad (+) snittnederbörd per regnperiod för 
Gunnarn som funktion av periodlängden. Observerad snittnederbörd bygger på 42 
års data och genererad snittnederbörd bygger på 400 års data. 

 
4.3 Korrelation mellan temperatur och nederbörd 
Slutligen är det dags att undersöka hur väl vädergeneratorn korrelerar temperatur- och 
nederbördsserierna. För att få ett relevant mått på korrelationen har avvikelsen från 
medelvärdena för både temperatur och nederbörd beräknats. Genom att studera avvikelserna 
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fås ett mått på om dagen varit varmare eller kallare än normalt, samt våtare eller torrare än 
normalt. Korrelationen mellan dessa avvikelser har sedan beräknats med hjälp av ett löpande 
fönster på 7 dagar över hela serien. Samtliga korrelationskoefficienter för varje Julian Day för 
den 42 år långa serien användes för att beräkna ett korrelationsmedelvärde som är 
karakteristiskt för just den dagen på året. Dessa medelvärden kärnskattas sedan för att få en 
mjukare kurva. På detta sätt kan man se om det finns något samband mellan exempelvis torra 
och varma dagar under sommaren (negativ korrelation) eller våta och varma dagar under 
vintern (positiv korrelation).  
 
I figur 40 visas korrelationen mellan temperatur och nederbörd för Gunnarn under åren 1964-
2005. Figuren visar att korrelationen, mellan temperatur och nederbörd, under vinterhalvåret 
är väldigt svag, näst intill obefintlig. Den uppvisar alltså inte den positiva korrelation som 
man kunde ha förväntat sig. Detta kan eventuellt förklaras av Gunnarns geografiska läge. 
Under vintern kommer mycket av nederbörden från lågtryck med tillhörande frontsystem. 
Dessa frontsystem, med mild luft, kommer oftast in från väst. Men, fjällkedjan ligger i vägen, 
och de största nederbördsmängderna faller ut i fjällen innan fronten passerar Gunnarn. 
Gunnarn ligger alltså i nederbördsskugga. Detta resulterar i att mild luft inte behöver betyda 
mycket nederbörd vintertid. Om lågtrycken däremot kommer söderifrån kan en 
nederbördsförstärkning ske, och stora nederbördsmängder faller då. En annan faktor som kan 
dra ner den positiva korrelationen under vintern, är att det under högtryckssituationer kan 
bildas Stratocumulus, i inversionsskikt, som under förmiddagarna kan ge ett lätt snöfall. Detta 
innebär en situation med kallare luft trots nederbörd, vilket också motarbetar den positiva 
korrelationen.  
 
Under sommaren uppvisar observerad data i Gunnarn en negativ korrelation, det vill säga, om 
det är varmare än normalt är det ofta torrare än normalt, och om det är kallare än normalt 
faller det ofta större nederbördsmängder än normalt. Det överensstämmer med hur klimatet i 
Gunnarn kan se ut under sommaren. De högsta sommartemperaturerna uppkommer ofta under 
högtryckssituationer, vilket hämmar molnbildning och nederbörd. Vid lågtryckssituationer 
med ostadigt väder (regn/skurar) där luften kommer från atlanten, norska havet eller ishavet, 
sjunker temperaturen p.g.a. regnets avkylande effekt och minskad uppvärmning från solen. 
Att korrelationen ändå är relativt svag, kan kanske förklaras av att det under sommaren, med 
vindar från syd till ost, även kan komma in varm och fuktig luft. Detta kan ge upphov till 
kraftig konvektion och rikliga nederbördsmängder, t.ex. vid värmeåskväder. Det finns alltså 
vädersituationer som även under sommaren, försvagar (den negativa) korrelationen. 
 
Sammanfattningsvis, Gunnarns näst intill obefintliga korrelation mellan temperatur och 
nederbörd vintertid, kan förklaras av Gunnarns geografiska läge och det känns även rimligt att 
den negativa korrelationen under sommarhalvåret inte är starkare.  
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Figur 40 Observerad korrelation mellan temperaturens och nederbördens 
avvikelse från sina medelvärden, som funktion av dag på året, Gunnarn  (1964-
2005). Tunn heldragen linje visar medelkorrelationen för varje dag under året och 
tjock heldragen linje är dess kärnskattade version.    

 
 
I figur 41 ses korrelationen mellan temperaturens och nederbördens avvikelse från normalen, 
både för observerad data (42 år) och genererad data (42 år). Vädergeneratorns temperatur- och 
nederbördsserier uppvisar en korrelation som överrensstämmer mycket väl med den 
observerade korrelationen. Korrelationen är nära noll under vinterhalvåret, övergår sedan till 
att bli svagt negativ under sommarhalvåret och återgår slutligen till en korrelation nära noll i 
slutet av året. I figuren ses korrelationerna för observerad och genererad data både med och 
utan kärnskattning, detta för att få en bild av hur mycket medelkorrelationen varierar från dag 
till dag. För att jämföra hur den dagliga korrelationen varierar jämförs korrelationerna från två 
lika långa serier (42 år).   
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Figur 41 Observerad (heldragna linjer) och genererad (punktade linjer) 
korrelation mellan temperaturens och nederbördens avvikelse från sina medelvärden, 
som funktion av dag på året. 
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5 Utvecklingsmöjligheter 
 
5.1 Rumskorrelering 
Även om en stokastisk vädergenerator kan simulera tidsserier, av exempelvis temperatur och 
nederbördsmängder som statistiskt sett uppför sig som observerad data, finns en stor 
begränsning. Dessa generatorer är uppbyggda för att simulera data för en enda geografisk 
plats. Det betyder att vädergeneratorer för ett flertal närliggande platser kan generera 
statistiskt korrekt data, men att dessa data inte är rumsligt korrelerade. Om det finns en viss 
sannolikhet för en längre period utan nederbörd inom det aktuella geografiska området, 
kommer varje vädergenerator på platser inom detta område att fånga denna sannolikhet. Men, 
de kommer antagligen inte att generera denna torra period samtidigt. Detta gör att den 
sammanlagda, och verkliga, effekten av torrperioden uteblir. Den stokastiska vädergenerator 
som utvecklas i det här arbetet kommer, som tidigare påpekats, att användas för att generera 
input i E.ONs modeller för elförbrukning och hydrologi. Naturligtvis är det av största vikt att 
temperatur- och nederbördsserier från olika geografiska platser, som t.ex. ligger inom ett visst 
tillrinningsområde, uppvisar en rumslig korrelation för att den hydrologiska modellen skall få 
ett verklighetstroget scenario.  
 
Problemet med den rumsliga korrelationen av vädergeneratorer, främst för 
nederbördsgenerering, har diskuterats och olika lösningar har presenterats [Hutchinson, 1995; 
Semenov and Barrow, 1997; Wilks and Wilby, 1999; Schoof and Robeson, 2003; Clark et. al., 
2004]. I många av dessa modeller försöker man inkludera några av atmosfärens fysikaliska 
processer för att beskriva nederbördsförekomsten. Utveckling av sådana modeller går mot en 
så kallad ”downscaling” av storskaliga cirkulationsmodeller. Men, dessa mer fysikaliska 
modeller är så komplexa att deras operationella användning hitintills varit begränsad.   
 
I Wilks [1998] och Wilks [1999] presenteras ett förhållandevis enkelt tillvägagångssätt för 
rumskorrelering av stokastiska vädergeneratorer av Richardson-typ. Idén är att bevara 
parametrarna för varje enskild modell på varje plats som skall simuleras, och att sedan driva 
varje modell med slumpmässiga tal som är korrelerade i rummet. Detta gör att de simulerade 
tidsserierna uppvisar en rumslig korrelation. Här följer en kort sammanfattning av Wilks 
rumskorrelation, vilken skulle kunna appliceras på den stokastiska vädergenerator som 
utvecklats i det här arbetet.  
 
Nederbördsförekomst 
Precis som beskrivits tidigare i rapporten, se kapitel 3.3, simuleras nederbördsförekomsten på 
varje enskild plats med hjälp av Markovkedjor och dess övergångssannolikheter. För att 
kunna simulera samtidiga serier av nederbördsförekomst för många olika platser, måste de 
slumptal w som driver dem vara korrekt korrelerade. Det vill säga, det slumptal w som avgör 
vilket tillstånd Markovkedjan skall vara i vid nästa tidssteg på en viss plats, skall vara 
rumsligt korrelerat med motsvarande slumptal på omgivande platser. Parvisa korrelationer 
mellan alla platser måste därför estimeras.  För varje par av geografiska platser, säg plats 1 
och 2, kan man alltså finna en korrelationskoefficient ω1,2  mellan de slumpmässiga talen w1 
och w2 som resulterar i en korrelation mellan de genererade serierna av nederbördsförekomst, 
vilken motsvarar den rumsliga korrelation man funnit i observerade serier.   
 
Nederbördsmängd 
Man kan inte tilldela de dagar med tillståndet N en nederbördsmängd som är oberoende av 
nederbördsmängden på närliggande platser, det leder nämligen till orealistiskt skarpa kanter 
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mellan uppehålls- och nederbördsområden. En stor fördel med att beskriva 
nederbördsmängdens fördelning med en mixad exponentialfördelning, se kapitel 3.3.3, är att 
man kan få den att anpassa sig så att nederbördsområden som ligger nära områden utan 
nederbörd uppvisar mindre nederbördsmängder. Tillvägagångssättet beskrivs i detalj i Wilks 
[1998]. Medelvärdena för de två exponentialfördelningarna estimeras för varje plats. Det 
slumptal som tillsammans med mixingparametern avgör vilken av de två 
exponentialfördelningarna som nederbördsmängden skall dras ur beror på slumptalet w från 
nederbördsförekomstprocessen.  På grund av den starka rumsliga korrelationen mellan w på 
de olika geografiska platserna, kommer områden med nederbörd som ligger i närheten av 
områden med uppehåll för den aktuella dagen att resultera i att modellen väljer den 
exponentialfördelning som innehåller flest små nederbördsmängder. På motsvarande sätt 
väljer modellen den exponentialfördelning som innehåller flest stora nederbördsmängder då 
nederbördsmängden för områden som ligger inom ett nederbördsområde skall tilldelas. När en 
exponentialfördelning har valts, simuleras nederbördsmängden med hjälp samma uttryck som 
används i det här arbetet, se kapitel 3.3.4. För att de syntetiska nederbördsmängderna på de 
olika platserna ska uppvisa en rumslig korrelation, är de slumpmässiga talen v, som driver 
simuleringen av nederbördsmängden, rumskorrelerade på samma sätt som de slumptal w som 
driver nederbördsförekomsprocessen.  
 
Temperatur 
En av de mest använda multivariata statistiska metoderna inom atmosfärsvetenskap är 
Principal-Component-Analysis, PCA. Syftet med PCA är att reducera en datamängd  
bestående av en stor mängd variabler, till en datamängd som (förhoppningsvis) består av 
mycket färre variabler, men som trots detta representerar en stor del av den ursprungliga 
datamängdens variabilitet [Johnson and Wichern, 1992; Wilks, 1995]. Det betyder att givet 
multipla observationer av en (K × 1) datavektor x, hoppas man finna (M*  × 1) vektorer u 
vars element är funktioner av elementen hos x-värdena, och vars dimension M* << K. Detta 
mål kan uppnås om det finns en korrelation mellan variablerna i x. Ett möjligt sätt att ta hand 
om denna korrelation är genom PCA, där elementen hos de nya vektorerna u kallas för 
principalkomponenter, och är inbördes okorrelerade.  
 
För att få fram en rumslig korrelation även för temperaturserier skulle man kunna använda sig 
av PCA. Inte främst för att erhålla en dimensionsreducering, utan för att uppnå oberoende 
serier. En PCA-transformation innebär alltså att man tar sig från en rumskorrelerad situation, 
till en oberoende situation. När de olika geografiska platserna har blivit okorrelerade kan 
simulering, genom dragning av de slumptal som styr simuleringen, se kapitel 3.2.3, ske 
separat för varje plats. Därefter uppstår en korrekt rumslig korrelation mellan slumptalen då 
man transformerar sig tillbaka, och därmed lägger till den verkliga rumsliga korrelationen. På 
detta sätt skulle även temperaturen kunna uppvisa en rumslig korrelation vid användning av 
stokastiska vädergeneratorer på ett flertal platser inom ett geografiskt område. 
 
5.2 Transformation av temperaturseriens fördelning 
Den observerade, säsongsreducerade, temperaturserien har en årstidsvarierande fördelning 
som försvårar ARMA-modellens beskrivning av den samma. Detta problem är inte löst på ett 
optimalt sätt i det här arbetet, och vidare studier i ämnet är nödvändigt för att kunna 
presentera en fullgod lösning. Dock tyder undersökningarna i det här arbetet på att en 
modifierad BoxCox-transformation av den observerade temperaturserien, i syfte att erhålla en 
tidskonstant symmetrisk fördelning, är rätt väg att gå. De återstående problemen handlar om 
att kunna begränsa de extrema temperaturer som uppkommer vid återtransformeringen samt 
att få modellen att fånga höjden på den första dubbeltoppen. I det här arbetet har en enkel 
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restriktion lagts in i modellen, där extremt låga temperaturer sätts till ett minimivärde. Ett 
bättre sätt att utföra detta på kan vara att lägga in en restriktion vid simuleringen av 
brustermerna, där hänsyn tas till den simulerade temperaturen tidssteget innan. På så sätt ”vet” 
modellen vilket temperaturområde den befinner sig i, och därmed också vilka brustermer som 
skulle orsaka en extrem temperatur vid återtransformeringen.  
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6 Slutsatser 
Den stokastiska vädergenerator som tagits fram i det här arbetet, med syftet att förse E.ONs 
hydrologiska modeller och elförbrukningsmodeller med indata i form av syntetiska 
temperatur- och nederbördsserier, har överträffat förväntningarna. De tester, med avseende på 
E.ONs användningsområden och krav, som har genomförts har uppvisat ett mycket bra 
resultat. Detta goda resultat betyder att E.ON skulle ha en stor användning av den stokastiska 
vädergenerator som tagits fram i det här arbetet.  
 
Temperaturens medelvärde och standardavvikelse, som funktion av dag på året, simuleras på 
ett mycket bra sätt. Den stokastiska vädergeneratorn fångar också med stor precision rätt 
frekvens av perioder (konsekutiva dagar) då temperaturen är kallare (≤ 2 °C) och varmare (≥ 2 
°C) än medeltemperatur.  
 
Den observerade, säsongsreducerade, temperaturserien har en årstidsvarierande fördelning 
som försvårar ARMA-modellens beskrivning av den samma. Under vinterhalvåret uppvisar 
temperaturfördelningen vanligtvis en negativ skevhet, medan den under sommaren uppvisar 
en positiv skevhet, se figur 29, 30, 31. Konsekvensen av detta blir att den simulerade 
temperaturserien inte visar upp den observerade årstidsvariationen i sin fördelning. Genom att 
låta den observerade, säsongsreducerade, temperaturserien transformeras med en modifierad 
BoxCox-transformation erhåller man en tidsserie med en mer symmetrisk fördelning, som 
inte varierar i tiden. Det gör att ARMA-modellen kan beskriva serien på ett bättre sätt, se 
kapitel 4.1. Efter simulering kan den årstidsvarierande skevheten tillföras genom en omvänd 
transformation. Vid denna omvända transformation förstoras extrema temperaturer i 
magnitud. Modellen lyckas inte heller till fullo fånga höjden på den ena dubbeltoppen.  För en 
optimal lösning krävs vidare undersökningar av hur transformationen på bästa sätt skall gå 
till. I det här arbetet har en enkel restriktion lagts in i modellen, där extrema temperaturer sätts 
till ett min. respektive max. värde. Ett bättre sätt att utföra detta på kan vara att lägga in en 
restriktion vid simuleringen av brustermerna, där hänsyn tas till den simulerade temperaturen 
tidssteget innan. Med vetskap om vilket temperaturområde modellen befinner sig i kan 
brustermer, som resulterar i extrema temperaturer vid återtransformeringen, tas bort. I Wilks 
and Wilby [1999] saknas uppgifter om temperaturseriernas skevhet och i Richardson [1981] 
undersöks skevhetskoefficienten endast för kompletta temperaturserier. Uppgifter om hur 
temperaturfördelningens skevhet förändras över året saknas med andra ord och figurer 
föreställande en flera år lång temperaturseries fördelning, se figur 27, saknas också. Detta gör 
det svårt att jämföra resultaten. Om problemet inte uppmärksammats tidigare eller om det har 
förbisetts är inte känt.  
 
Den simulerade månadsmedelnederbörden överrensstämmer väl med den observerade 
månadsmedelnederbörden. Perioder (konsekutiva dagar) med uppehåll uppträder också lika 
ofta i simulerad data som i observerad.  
 
Frekvensen av perioder (konsekutiva dagar) med nederbörd fångas på ett bra sätt av den 
stokastiska vädergeneratorn, men det ser ut som den tenderar att underskatta antalet långa 
nederbördsperioder, se figur 37. Ett ickeparametriskt test visar dock att osäkerheten, på grund 
av få observationer, är stor och att den stokastiska vädergeneratorn därmed statistiskt sett inte 
systematiskt avviker från det observerade antalet för alla långa nederbördsperioder, se kapitel 
4.2.  
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Vädergeneratorn fångar dock snittnederbörden per nederbördsperiod, som funktion av 
periodlängden, på ett synnerligen bra sätt.  
 
Den simulerade korrelationen mellan temperatur och nederbörd uppvisar samma storlek och 
årstidsvariation som den observerade korrelationen, vilket visar att den koppling som används 
i den stokastiska vädergeneratorn är tillfredsställande. 
 
Ett naturligt steg i utvecklingen av den stokastiska vädergeneratorn skulle kunna vara en 
rumslig korrelation av ett flertal stokastiska vädergeneratorer applicerade på olika platser 
inom ett geografiskt område. Detta skulle i stor utsträckning utöka användningsområdet för 
stokastiska vädergeneratorer. Rumslig korrelation av nederbördsgenerering kan åstadkommas 
med hjälp av den metod som beskrivs i Wilks [1998] och Wilks [1999]. För temperaturens 
rumsliga korrelation föreslås en tillämpning av Principal Component Analyses, PCA, se 
kapitel 5.1.    
 
Den stokastiska vädergenerator som har tagits fram i det här arbetet är till stor del baserad på 
tillvägagångssättet som beskrivs i Richardson [1981] och Wilks and Wilby [1999], men 
modellen har också anpassats och förbättrats för att leva upp till de krav som ställts för just 
det aktuella användningsområdet. Exempelvis simuleras temperaturserien i det här arbetet 
med hjälp av en ARMA(2,2)-modell, vilken tagits fram efter en individuell undersökning av 
den observerade temperaturserien från Gunnarn 1964-2005, se kapitel 3.2. I Richardson 
[1981] och Wilks and Wilby [1999] används en AR(1)-modell av vektortyp för simulering av 
max. och min. temperaturer samt solstrålning,  på samtliga geografiska platser.  
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Appendix A. Symboler 
h  Bandbredd vid kärnskattning 
k  Antal observerade år 
l   Dag på året (Julian Day) 

lky ,    Observerad säsongsreducerad temperatur Julian Day l, år k 

lkT ,    Observerade temperatur Julian Day l, år k 

lT   Observerad kärnskattad medeltemperatur Julian Day l 

ls    Observerad kärnskattad standardavvikelse Julian Day l 

21 , aa   Modellparametrar för AR-delen i temperaturens ARMA(2,2)-modell 

21 ,cc   Modellparametrar för MA-delen i temperaturens ARMA(2,2)-modell 

lhrq ,,   Slumptal ur en likformig fördelning [0 1] 
)(xφ   Brusets täthetsfunktion 

21, µµ   Brusets två normalfördelningars medelvärden 

21,σσ   Brusets två nornalfördelningars standardavvikelse 

21 , pp   Sannolikheten för bruset att tillhöra normalfördelning 1 eller 2 
b   Antal genererade år 

lby ,   Genererad säsongsreducerad temperatur Julian Day l, år b 

lb,ε   Genererad brusterm Julian Day l, år b 

lbT ,   Genererad temperatur Julian Day l, år b 
N  Dag med nederbörd 
U  Dag med uppehåll 

GunnarnP   Övergångsmatris för Gunnarn 
P11  Sannolikheten för nederbörd igår, nederbörd idag, nederbörd imorgon 
P21  Sannolikheten för uppehåll igår, nederbörd idag, nederbörd i morgon 
P32  Sannolikheten för nederbörd igår, uppehåll idag, nederbörd i morgon 
P42  Sannolikheten för uppehåll igår, uppehåll idag, nederbörd i morgon 

)(xϕ   Nederbördsmängdens täthetsfunktion 

21,νν   Nederbördsmängdens två exponentialfördelningars medelvärden 
α   Mixingparametern för nederbördsmängdens täthetsfunktion 

minr   Minsta nederbördsmängden/dygn för att en dag skall klassas som N. (0,2 mm) 
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lbr ,   Genererad nederbördsmängd Julian Day l, år b 
N

lT   Observerad medeltemperatur för dagar med nederbörd Julian Day l 
U

lT   Observerad medeltemperatur för dagar med uppehåll Julian Day l 
N
ls   Observerad standardavvikelse för dagar med nederbörd Julian Day l 
U
ls   Observerad standardavvikelse för dagar med uppehåll Julian Day l 

lλ   Tranformationsparameter för BoxCox-transformering Julian Day l 

lby ,
~   Genererad, transformerad, säsongsreducerad temperatur Julian Day l, år b 
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