En statistisk kartläggning av dimma för Arlanda flygplats

Sammanfattning
Dimma är ett komplext småskaligt väderfenomen som gäckat meteorologerna ända sedan
väderprognosernas start och varit en bidragande orsak till att många mist livet inte minst inom
flyget. Än idag är prognostisering av dimma mycket svårt i synnerhet strålningsdimma.
Studier (COST, 2007) har visat att för att en modell ska kunna fånga formation av dimma
krävs det i vissa fall att den skall kunna lösa upp inversionsskikt på 10m.
Därtill uppgår osäkerheten i många fall för numeriska modeller vid fastställande av sikten i
dimma till 50 %. Då kan en statistisk kartläggning specifikt för varje dimtyp utgöra ett bra
komplement till modellerna för att få en uppfattning om exempelvis sikten i dimman. I den
här studien användes observationer gjorda med en halvtimmes mellanrum från Arlanda under
perioden 1993-07-01 – 2009-11-03.
I denna kartläggning identifierades de fyra dimtyperna: strålningsdimma, nederbördsdimma,
advektionsdimma samt dimma orsakad av en sänkning av molnbasen till marknivå
(molndimma). Här framkom att strålningsdimman var den vanligaste dimtypen (43,6%) och
mest frekvent under sommaren och hösten, till skillnad från nederbördsdimma och
advektionsdimma som var vanligast under vinterhalvåret. För strålningsdimman fann man
också de sämsta siktvärdena följt av molndimma. Det framkom också att frekvensen av de fall
där strålningsdimman täcker hela flygplatsen avsevärt minskat sedan början på 2000-talet,
detta samtidigt som utbyggnaden av flygplatsen stod klar.
Vid studierna av isdimma och vattendimma visade det sig att den lägsta sikten för
vattendimmor uppkom då temperaturen och den specifika fuktigheten var som högst. Medan
för isdimma fann man de lägsta siktvärdena vid temperaturer runt -20 °C
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A statistical evaluation and separation of fog types for
Arlanda Airport.

Abstract
Since the beginning of weather forecasting fog has caused many meteorologists severe
problems, and in aviation it has been one of the main reasons for several crashes. Even today
with the latest numerical models, predicting fog is a difficult task. New studies have shown
that to predict fog the model must be able to resolve inversion layers down to 10 m. Even then
the precision in determination of the visibility inside the fog is down to 50 % (Gultepe, 2007).
In those cases a statistical mapping of fog at a certain place could be a good complement to
the numerical models in determining time of formation and visibility. In this study I have used
METAR observations made at Arlanda airport from 1993-07-01 to 2009-11-03, which are
made every half an hour. In the mapping Radiation fog, Advection fog, Precipitation fog and
fog caused by lowering of clouds (cbl. fog) was sorted out. I also looked into the behavior of
ice fog vs. water fog.
The results showed that radiation fog was the most common fog type (43,6 %) and had the
lowest rate of visibility followed by cbl. fog. Radiation fog also had its highest frequency on
summer and autumn, while advection fog and precipitation fog was concentrated into
wintertime. Additionally the study showed that the frequency of the times when radiation fog
covers the whole airport started to decrease at the beginning of the 21st century. Coinciding
with when the expansion of the airport was finished including a new runway. In the
comparison between water fog and ice fog it was clear that the distribution of visibility was
similar. The lowest visibilities in water fog was found at the highest temperatures and highest
specific liquid water content while in ice fog the lowest visibilities where found for
temperatures in the neighborhood of - 20 °C. For temperatures below - 20 °C there were no
observations of fog.
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1. Inledning
Dimma har sedan urminnes tider påverkat människan och kring denna rådde det mycket
mystik. Dimman innebar en potentiell fara för sjömännen, då både navigationsfel och
nedisning kunde bidra till att skepp förliste. Idag finns en bättre förståelse för dimmans
uppkomst och natur men vårt högt utvecklade samhälle är samtidigt känsligare för störningar i
form av dimma, inom så väl sjö-, land- som flygtrafik. Även i modern tid har dimma varit en
bidragande orsak i många katastrofer och inte minst inom flygtrafiken. Världens hittills värsta
flygplansolycka räknat i antal dödsoffer skedde på Teneriffa 1977 då två Boeing-747
kolliderade på startbanan i tät dimma och 583 människor miste livet. Senaste flygolyckan då
dimma tros vara en av de bidragande orsakerna var när det polska regeringsflygplanet
havererade i april 2010 efter att ha missat rullbanan vid landning. Vid det tillfället rådde det
mycket tät dimma (Wikipedia, 2010). Inom flygtrafiken i Sverige förlorar flygbolagen årligen
miljontals kronor genom försenade och avvisade ankomster samt inställda avgångar till följd
av dimma.
Formationen av dimma och dess fortlevnad är ett komplext småskaligt fenomen beroende av
en mängd olika parametrar som bl.a. stabilitetsförhållandena i gränsskiktet, molnutbredning,
markens beskaffenhet och tidigare väder. Det gör att dagens operativa modeller många gånger
har svårt att fånga dimbildning och än mer hur dålig sikten blir i dimman, vilket är av stor
betydelse för flyget. I dessa situationer kan historien dvs. information från tidigare tillfällen av
dimma på den specifika platsen vara till hjälp som komplement till modellerna vid utformning
av prognoser. Den informationen kan fås genom en statistisk kartläggning av en mätserie med
god kvalité.
I examensarbetet har jag använt mig av METAR (METeorological Aerodrome Report.) från
Arlanda. METAR är en meteorologisk rapport gjord av särskilt utbildade väderobservatörer.
Vid Arlanda arbetar välutbildade observatörer med mångårig erfarenhet och här ställs särskilt
höga krav på goda observationer eftersom flygplatsen är den mest trafikerade i Sverige, vilket
var en av de starkaste anledningarna till att jag valde att använda mig av METAR därifrån.
Vid tidigare statistiska kartläggningar av dimma för Arlanda (L. Unnerstad, muntligen) har
alla olika typer av dimma (strålningsdimma, advektionsdimma etc.) behandlats som en och
samma dimma, trots att dess uppkomst och natur markant skiljer sig åt. Därutöver har det
varit problem med att isolera äkta fall av dimma från de fall där sikten varit nedsatt av andra
anledningar som t.ex. snöfall och duggregn. Dessa orsaker har bidragit till att den tidigare
statistiska kartläggningen blivit trubbig och inte fångat de skillnader i bl.a. siktvärden mellan
olika dimtyper som man upplevt har existerat. I intervjuer med väderobservatörer har det
framkommit att efter utbyggnaden av flygplatsen har utbredningen av stålningsdimman
upplevts minskat.
Fokus i denna rapport är att konstruera en algoritm som klarar av att sortera ut verkliga fall av
dimma från falska, för att sedan separera olika typer av dimma från de äkta fallen. Denna
kartläggning kan då förhoppningsvis utgöra ett värdefullt hjälpmedel vid prognostisering av
dimma för Arlanda. I studien har strålningsdimma, advektionsdimma, nederbördsdimma och
dimma som följd av en sänkning av molnbasen kartlagts. För alla dessa dimtyper har följande
undersökts: andel av totala antalet dimtillfällen, fördelning över året samt sikt i dimman. För
strålningsdimma har jag därutöver undersökt frekvens över dygnet, totala antalet
observationer av dimma (dimbankar, flygplats helt eller delvis täckt av dimma) kontra antalet
observationer då endast hela flygplatsen täckts av dimma. För advektionsdimma har jag
undersökt vilka vindriktningar vid vilken tid på året som är mest frekvent. Dessutom har jag
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analyserat huruvida det existerar skillnader i siktfördelning mellan vattendimma och
frostdimma.

2. Teori
2.1 Teckenförklaring
LWC = luftens innehåll av kondenserad vattenånga (g/m3)
Visfi= sikt (m)
Nd = antalet vattendroppar/(m3)
𝛽 = spridnings koefficient
T = temperatur (K)
q = specifik fuktighet (g/kg)
m = massa (kg)
e = ångtryck (Pa)
es = mättnadsångtryck (Pa)
ɛ = 0.62198 (

𝐽
𝑘𝑔𝐾
𝐽
𝑘𝑔𝐾

)

𝑝 = lufttryck (Pa)

2.2 Dimma och dess styrande faktorer
Vattendroppar utfälls vanligen då luftfuktigheten närmar sig 100 % men kan börja fällas ut i
luften redan vid 80 % och ge upphov till siktförsämringar (Lejenäs, 2007). Med dimma avses
de fall där den horisontella sikten understiger 1 km som följd av att luftens vattenånga
kondenserat/deponerat. Detta inträffar då vattenångan är mättad det vill säga då ångtrycket =
mättnadsångtrycket, där mättnadsångtrycket bestäms av temperaturen. I atmosfären krävs
dock i regel att relativa fuktigheten överstiger 100 % för att kondensation ska ske, detta
benämns övermättnad. Graden av övermättnad som krävs för kondensation i dimma är mellan
0,01 % och 0,03 % (Lejenäs, 2007). Beroende på vid vilken temperatur mättnad erhålls
kommer luftens vattenånga övergå till -vattendroppar, iskristaller eller en blandning av dessa.
Sikten i dimman avgörs till största del av droppstoreleken och vatteninnehållet, där en dimma
med ett högre antal droppar och större vattenmängd ger en lägre sikt. Det finns ett antal olika
empiriska formler för beräkning av sikt i dimma. Två varianter av dessa (Gultepe, 2007)
presenteras i ekv (2.1) och (2.2). I ekvation (2.1) erhålls inte sikten i meter explicit utan
istället spridningskoefficienten, vilket blir ett indirekt mått sikten. Ett större värde på
spridnings koefficienten ger en lägre sikt.
𝛽 = 𝑎(𝐿𝑊𝐶)𝑏

(2.1)

65≤ 𝑎 ≤ 178 𝑜𝑐ℎ 0.63 ≤ 𝑏 ≤ 0.96

Där a och b är empiriska koefficienter.
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Visfi==

1.002

(2.2)

(𝐿𝑊𝐶∗𝑁𝑑 )0.6473

Vid vilken grad av övermättnad kondensation/deposition sker beror på tillgången av
kondensationskärnor/iskärnor. Kondensationskärnorna brukar delas in i 3 olika grupper
(Rindert, 1993): Aitikenkärnor, Stora kärnor och Jättepartiklar. Aitikenpartiklarna bildas vid
förbränning (skogsbränder, rökutsläpp från fabriker etc.) och är av storleksordning 0,005-0,2
μm. Dessa varierar betydligt i koncentration beroende på närhet till utsläpp, samt dess
spridning med vinden. De Stora kärnorna (0,2-1 μm) utgörs av saltpartiklar bildade genom
mekanisk sönderdelning över hav vid brytande vågor. Jättepartiklar (>1 μm) bildas genom
sammanslagning av stora partklar genom kollision/koagulation. Effektivast är de
hygroskopiska partiklarna. Fryskärnor utgörs till största delen av ispartiklar.
Generellt är dimdroppar mindre än molndroppar till storleken. Majoriteten av dimdropparna
har en diameter av 5μm-10μm (Lejenäs, 2007) men deras storlek kan variera väldigt mycket
inom ett och samma dimmoln och droppar med diameter på 50 μm återfinns (Pruppacher och
Kleitt, 1997), framförallt över hav. Droppar med en diameter runt 20 μm och större ger
upphov till vätande dimma. Dessa är då tillräckligt stora för att inte längre följa luftströmmen
och därigenom fastna på föremål t.ex. kläder. I täta och vertikalt mäktiga dimmorna kan även
lätt duggregn förekomma som följd av sammanslagning av dimdroppar koalescens.

2.3 Dimtyper
Dimman delas vanligen in i olika grupper beroende på under vilka betingelser som dimman
bildats.

2.3.1 Strålningsdimma
Strålningsdimma uppkommer då marken har en stor nettoutstrålning av värme till atmosfären.
Detta leder till att marken kyls av, så också luften närmast marken. Ett stabilt gränsskikt
börjar bildas vilket gör att de vertikala rörelserna dämpas. När luften närmast marken kylts så
pass att dess temperatur når daggpunkten kondenserar en del av vattenångan och
dimbildningen startar. När vattenångan kondenserar frigörs värme till luften. På så vis
kommer luftens temperatur vara i det närmaste konstant så länge som det fortfarande finns
vattenånga kvar i luften att kondensera. Allteftersom luften kyls av och fler vattendroppar
bildas växer dimman i mäktighet och sikten försämras. En förutsättning för strålningsdimma
är att vindhastigheten är låg så att omblandningen blir liten. Samtidigt måste det finnas ett
tillräckligt mäktigt vertikalt lager av fuktig luft för att underhålla dimman med fukt då en hel
del kondenserar på växtligheten och på så vis torkar ut dimman.
Strålningsdimman är starkt beroende av markens beskaffenhet med avseende på typ av
växtlighet, topografi och mängden fukt i marken. En dag med riklig nederbörd på en lågt
belägen plats med markvegetation som kan binda upp vattnet, följt av uppklarning är således
positivt för dimbildning. Här ser man ofta att dimbildningen startar pga. att i lågt belägna
platser kommer vatten och kalluft (kvälls och nattetid) att ansamlas vilket skyndar på
dimbildningen
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2.3.2 Advektionsdimma
Med advektionsdimma menas dimma som genereras då luftmassor advekteras.
Advektionsdimman uppkommer bland annat då varm, fuktig luft rör sig över ett kallt
underlag. Den varma luften närmast marken kommer då att kylas och blir
temperatursänkningen tillräckligt stor nås mättnad och dimbildningen startar. Detta inträffar
oftast under hösten då varm och fuktig luft från havet förs in över ett kallare landområde.
Advektionsdimma kan också bildas över hav och sedan advekteras in över land. Det inträffar
oftast vintertid eller under våren då den kalla luften närmast ytan tillförs vattenånga genom att
det varma vattnet avdunstar, varpå kondensation och dimbildning startar. Därefter förs
dimman med medelvinden in över land. Advektionsdimman kan bildas över både land och
hav och är ofta både långvarig och mäktig så väl horisontellt som vertikalt.
Advektionsdimmans vertikala utsträckning kan uppgå till flertalet hundra meter.

2.3.3 Nederbördsdimma
Nederbördsdimma uppkommer oftast då nederbörd faller från ett varmare luftlager genom ett
kallare underliggande luftlager. Genom sin färd ner kommer nederbördspartikeln att
avdunsta/sublimera och kan på så sätt mätta den omgivande kalla luften på vattenånga varpå
dimma bildas. Vanligaste formen är regndimma, där dropparna avdunstar under sin väg neråt i
atmosfären. Regndimman uppkommer i regel vintertid och är oftast också kopplad till en
varmfront. Detta på grund av att vattenångan i den kallare luften mättas vid en lägre
temperatur än vad vattenångan i den varmare luften gör, således kan en kallare luftmassa inte
hålla lika mycket vattenånga som en varmare vid samma tryck. Därutöver sker transporten av
vattenångan snabbare desto större specifik fuktgradient och temperaturgradient det är mellan
den varma och den kalla luften. Därav kommer nederbördsdimman bli mer frekvent i de fall
där dropparna faller från ett varmare luftlager genom ett kallare. Bildandet av
nederbördsdimman underlättas om den kalla luften redan från början är fuktig och molnbasen
låg (Lejenäs, 2007).

2.3.4 Blandningsdimma
Blandningsdimma bildas då två luftmängder var för sig omättade blandas varvid de så
småningom hamnar i termodynamisk jämvikt dvs. de antar samma temperatur och fuktighet
enligt ekv (2.2 ) och (2.3). Uppnår eller överstiger då den blandade luftmängdens ångtryck (e)
mättnadsångtrycket för den blandade luftmängden, kommer kondensation att ske och dimma
bildas. Nedan visas principen för detta, där index 1 och 2 avser luftmängd 1 respektive
luftmängd 2. Den blandade luftmängden ges index 3.

𝑇3 =

(𝑚1 𝑇1 +𝑚2 𝑇2 )

(2.2)

(𝑚1 +𝑚2 )
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𝑞3 =

(𝑚1 𝑞1 +𝑚2 𝑞2 )

(2.3)

(𝑚1 +𝑚2 )

Blandningens ångtryck erhålls genom:

𝑒=

𝑞𝑝

(2.3)

𝜀

Relativa fuktigheten ges av:

𝑟 = 100

𝑒

(2.5)

𝑒(𝑇)

Blandningsdimma kan uppkomma då varm och relativt fuktig luft blandas med en kall t.ex.
över hav. Blandningsdimma kan även uppkomma som följd av en vertikal omblandning av
två på varandra ovanliggande luftmängder som är framtvingad genom mekanisk turbulens.

2.3.5 Dimma som följd av en sänkning av molnbasen
Dimman uppkommer då molnets (i regel stratus) undersida dvs. kondensationsnivån sjunker
ner till marknivå. Exakta orsakerna till detta råder det en viss oenighet om men en av de
viktigaste faktorerna är nedkylningen av molnets övre del (Oliver,1978, Pilié ,1979).
Detta inträffar då nettostrålning vid molnets översida är uppåtriktad varpå molntoppen kyls
av. Den avkylda luften i molnets översida kommer p.g.a. högre densitet att sjunka varpå en
turbulent transport av kall fuktig luft neråt uppkommer. Allteftersom tiden går kyls molnet
som helhet av, vilket medför att kondensationsnivån förflyttas närmare markytan. När
kondensationsnivån når marken är dimman ett faktum. Det har också visats av (Koračin,
2001) och (Lewis, 2003) att en sänkning av ett stratustäcke kan inträffa i de fall där man
återfinner ihållande subsidens som i fallet vid mäktiga högtryckssituationer.

2.3.6 Orografisk dimma
Orografisk dimma syns oftast vid en bergssida eller i höglänt terräng och uppkommer då en
luftmängd med hjälp av vinden tvingas uppför en höjd. Som följd av tryckminskningen då
luftmängden hävs kommer den att avkylas adiabatiskt under sin väg uppåt i atmosfären.
Återfinns kondensationsnivån under höjdens topp kondenserar vattenångan och bildar moln.
För en observatör i den höglänta terrängen uppfattas detta då som dimma. Beroende på hur
fuktig den luft är som hävs, avgörs hur höga hinder som krävs för att skapa orografisk dimma.
T.ex. kan öar (främst vintertid) till havs utgöra ett tillräckligt hinder för att dimma skall bildas
kring dessa. Orografisk dimma är också vanlig vintertid längs kustbanden (Lejenäs, 2007).

2.3.7 Frostdimma
Isdimma eller frostdimma som den också kallas är dimma bestående av iskristaller.
Gränsdragningen mellan dimma och frostdimma är inte absolut och dimma där man återfinner
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både droppar och kristaller existerar. Flera olika indelningar finns och den kanske mest
vanliga är efter Petterssen, (1956). Här delas dimman in i tre grupper efter temperatur:
1.Vattendimma T > -10°C
2.Is- och vattendimma -10°C > T > -30°C
3.Isdimma T < -30°C.
I verkligheten kan isdimmor förekomma vid temperaturer uppemot T = -20°C (Gultepe et.al,
2007) där dess förekomst vid så relativt höga temperaturer b.la. beror på tillgången till
fryskärnor.

2.4 Dimmans fortlevnad
När dimman väl bildats är dess fortsatta existens beroende av markytans tillgång på fukt,
nettostrålningens riktning, horisontell advektion av värme och fukt med vinden samt de
vertikala turbulenta flödena av sensibelt respektive latent värme. Därutöver spelar
spridningen, mängden och effektiviteten hos kondensationskärnorna/fryskärnorna en stor roll
även för dimmans fortlevnad.

2.4.1 Instrålning/utstrålning
Som tidigare nämnts gör en stor utstrålning att markytan kyls av och genom det också luften,
vilket kan leda till att strålningsdimma bildas. Fram mot morgonen får klart väder motsatt
effekt, då markytan värms upp varvid det stabila bottenskiktet övergår till att bli instabilt
skiktat varpå termisk turbulens skapas och det stabila skiktet successivt bryts ner.
Lufttemperaturen stiger och det kondenserade vattnet förångas och dimman upplöses eller
övergår till stratus.
I de fall då dimman har en relativt stor vertikal mäktighet kan den dagtid övergå till stratus
som ligger kvar under dagen för att nattetid återigen sjunka ner till marknivå. Detta inträffar
framförallt vid högtrycksituationer under vinterhalvåret och kan hålla i sig i flera dygn. För att
dimman och stratusmolnen vid dessa tillfällen skall försvinna krävs en synoptisk förändring
av väderläget t.ex. vindvridning, vindökning eller en frontpassage. Det kan även räcka med att
en molnskärm av högre slag kommer in under natten efter att dimman bildats för att solen
under dagen inte skall förmå att lösa upp dimman.

2.4.2 Markytans beskaffenhet
Markytans topografi, jordmån och växtlighet har stor påverkan på dimbildningen. Topografin
har stor påverkan på bildandet av dimma genom att kall luft från högt belägna områden kan
rinna ner i dalar men också genom bidandet av mekanisk turbulens. På grund av skillnader i
friktion kommer en terräng (t.ex. bestående av höga träd och/eller berg) att skapa mer
mekanisk turbulens jämfört med ett område med plan mark. Genom den ökade turbulensen
kommer omblandningen att bli större och beroende på turbulensens styrka samt luften och
markens egenskaper verkar den producerande eller destruerande för formation av dimma.
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Markytans genomsläpplighet av vatten har också stor betydelse för dimbildningen. Binds
vattnet i växtligheten eller den del av jorden som har daglig påverkan av solinstrålningen kan
det lättare tillgodogöras atmosfären. Har man sandmarker med låg grundvattennivå kommer
det regn som faller att rinna genom ytskiktet och inte kunna tillgodogöras atmosfären för
dimbildning.
Topografin spelar även en avgörande roll för hur vattnet transporteras under jord. Vattnet
påverkas av tyngdkraften samt trycket och kommer därför att rinna ner i dalar där
grundvattennivån är högre upp i markytan. Strålningsdimma bildas därför lättare i dalar där
växtligheten är mer påtaglig och grundvattennivån högre. Markflödena styrs till stor del av
markens genomsläpplighet av fukt och vatten. Värmeflödet till atmosfären bestäms av
markytans värmekapacitet och ledningsförmåga. Har markytan hög värmekapacitet och god
ledningsförmåga behåller den värmen eller kylan längre vilket gör att lokala vertikala
gradienter inte skapas lika fort. En långsammare avkylning av markytan medför att risken för
strålningsdimma minskar.

2.4.3 Prognosverktyg
Många parametrar påverkar huruvida dimma bildas eller inte och för dessa parametrar kan de
lokala variationerna vara stora. Detta gör prognostisering av dimma till mycket komplext och
konsten att göra träffsäkra prognoser svårt. I många fall uppgår osäkerheten vid fastställandet
av sikten i dimma i numeriska modeller till över 50 % (Gultepe,2007). Detta beroende på att
fysiken i modellerna inte är kompletta samt att datorkraften sätter begränsningar för
upplösningen.
Ett annat problem är brist på indata till modellerna i form av observationer i den vertikala
riktningen (L. Unnerstad, muntligen). Därför är det viktigt att kunna använda sig av så många
informationskällor som möjligt. Satellitbilder kan där vara ett bra komplement, eftersom man
genom att kombinera olika frekvenskanaler kan separera dimma från låga moln. På så sätt kan
man se dimmans utbredning och rörelse, däremot ger den ingen information om var dimman
kan bildas. Problem kan dock uppstå i de fall där högre moln skymmer dimman vilket kan
vara fallet vid nederbördsdimma. I dag försöker man integrera data från SYNOP för att få en
bättre bestämning av molnhöjd och vertikalmäktighet (Gultepe, 2007).

2.4.4 Numeriska modeller
I dagsläget används både 1-dimensionella och 3-dimensionella modeller samt en som
kombinerar de båda. I den kombinerade modellen har man en 3-dimensionell modell i botten
som sedan korrigeras efter senaste observationerna gjorda för en specifik plats (i Sverige
endast flygplatser). Därefter görs nya 1-dimensionella prognostiska beräkningar med mer
avancerad fysik för den specifika platsen.
Fördelen med en 1-dimensionell modell gentemot en 3-dimesionell är att den går snabbare att
köra och att man med samma datorkraft tillåts använda noggrannare fysik som t.ex. lokala
markvärmeflöden. I en 1-dimensionell modell bortser man från horisontell advektion och
storskalig påverkan som t.ex. subsidens. Men även de fall där dessa dynamiska processer
spelar en försumbar roll uppkommer ändå fel. Det har sin förklaring i vissa andra antaganden
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som en 1-dimesionell modell medför, t.ex. antagandet om horisontell homogenitet vilket
medför att de horisontella termodynamiska gradienterna inte kommer med i beräkningarna.
Detta leder i många fall till stora fel vid prognostiseringen av dimma (Gultepe et.al, 2007). ’
Det faktum att molnen ses som 1-dimensionella får stor påverkan vid prognostiseringen av
framförallt strålningsdimma, där en himmel som bara är delvis molntäckt representeras fel.
Detta kan få stora konsekvenser då strålningsdimman är starkt beroende av nettostrålningen.
Samma typ av problem uppkommer också för parametrarna gällande markens beskaffenhet
som t.ex. marktemperatur, markfuktighet mm.
En 3-dimensionell modell kan fånga detta förutsatt att upplösningen är tillräckligt god. I
dagsläget är avståndet mellan gridpunkterna i de flesta modeller 5km i horisontalled och runt
50 m i vertikalled vid lägsta modellnivå. Just upplösningen har visat sig vara den största
felkällan i de 3-dimensionella modellerna enligt en nyligen genomförd Europeisk studie
(COST722, 2007). Genom att jämföra olika modeller med olika upplösning gentemot
markobservationer visade det sig att den horisontella såväl som den vertikala upplösningen
endast bör vara ett fåtal meter. Detta gäller särskilt då man väntar sig strålningsdimma där
prognostiseringen av det stabila gränsskiktets mäktighet är av stor betydelse. I studien visade
det sig att för att modeller ska kunna fånga dimbildningen krävs det i vissa fall att de ska klara
av att lösa upp inversionsskikt på 10 m.
Även de horisontella avvikelserna rörande markens beskaffenhet kräver bättre upplösning.
Utöver upplösningen är också bristen på observationer i det vertikala planet i form av
sonderingar ett stort problem. Då dessa utgör indata till modellerna ger ett glest nät av
sonderingar att höjdvariationerna av fukt och temperatur representeras av ett ut smetat fält för
varje modellnivå (L.Unnerstad, muntligen). Vilket i sin tur gör att skikt med hög fuktighet
inte upplöses i önskad grad. Det resulterar i att prognostiseringen av dimman blir sämre, då
formationen av dimman är beroende av tillgången på fukt.

2.4.5 Statistiskt/klimatologiskt underlag
Observationer i form av SYNOP och METAR används ofta för att verifiera modellers
träffsäkerhet men dessa kan även användas för att på en lokal plats göra en regressionsmodell
för dimupplösning. För detta krävs en längre serie av god kvalitet för att det ska vara
användbart. Då osäkerheten ofta är stor i modellerna rörande bestämning av sikt i dimma, kan
ett sådant underlag vara ett bra hjälpmedel.

3.Metod
3.1.1 Metar och observationsmetodik
I arbetet med att ta fram ett statistiskt underlag har jag utgått från METAR för Arlanda.
METAR är en meteorologisk rapport som i Sverige utförs av särskilt utbildade
väderobservatörer inom SMHI och görs var 30:e minut (xx.20, xx.50) världen över.
Den innehåller meteorologiska uppgifter om vindstyrka, vindhastighet, sikt, väder,
molnmängd, molnbasens höjd, temperatur, daggpunkt och tryck. Observationen görs manuell
frånsett vissa parametrar som mäts automatiskt. För Arlandas dels görs mätningarna av vind,
temperatur, daggpunkt och tryck automatiskt medan uppgifter om sikt, väder, molnmängd och
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molnbasens höjd utförs eller kontrolleras manuellt. Observationerna görs från Arlandas
flygledningstorn (se röd ring figur 3.1), med god uppsikt över hela flygplatsen. För utförligare
information om observationstjänstens riktlinjer och metodik se bifogat appendix.
Kartläggningen grundar sig på data under perioden 1993-07-01 – 2009-11-03. Under den här
tiden har diverse ombyggnationer genomförts. Bland annat har en ny start- och landningsbana tillkommit samt ett nytt trafikledartorn. Vegetationen runt flygplatsen och ändringar
rörande riktlinjer för observationstjänsten har ej tagits hänsyn till i denna studie.

3.1.2 Platsbeskrivning
Arlanda är Sveriges största flygplats med 15 000 anställda och har i dagsläget 176
destinationer över hela världen. Under 2009 uppgick antalet passagerare till 16,1 miljoner
(arlanda.se, 2010). Flygplatsen är belägen ca 42km norr om centrala Stockholm och 36km
söder om Uppsala. På Arlanda finns idag 3 start- och landningsbanor. Arlandas
flygplatsområde består till stor del av asfalt. På området finns även en sjö och utanför ängar
och skogspartier.

Fig (3.1). Arlanda flygplats med nordlig riktning uppåt i bild.
Röd ring markerar Arlanda trafikledartornets position.
12

3.1.3 Tillvägagångssätt
För perioden 1993-07-01 – 2009-11-03 är METARserien kontinuerlig med 30 minuters
intervall där inga uppgifter saknas. De olika typerna av dimma som sorterats ut är
strålningsdimma, advektionsdimma, nederbördsdimma och dimma som följd av en sänkning
av molnbasen till marknivå. Separationen av dimtyperna är gjord efter kriterier för dimtyperna
uppsatta genom årens lopp och redovisas i (Tardif och Rasmussen, 2007 samt Stolaki et.al,
2009) beroende på hur de olika typerna av dimma uppkommer.
De tillägg som jag gjort för strålningsdimma är molnmängd < 3/8 och molnbas högre än 5000
ft eller CAVOK. CAVOK innebär: sikt ≥ 10 km, inget signifikant väder, molnbas > 5000 ft.

I kriterierna för advektionsdimma har jag lagt till sämre sikt i någon riktning följt av dimma,
eftersom den sikt som anges i METAR är den förhärskande sikten. Förekommer däremot
siktnedsättning åt något håll anges den lägre sikten som tillägg med riktning. Tabellen (3.1)
visar de kriterier efter vilka dimtyperna sorterats ut.

Tabell(3.1) Krav uppsatta för varje dimtyp.
Dimtyp
Strålningsdimma

Kriterier
- Vindhastighet < 4KT
- Temperatursänkning
innan bildning av dimma

Advektionsdimma

Nederbördsdimma

Dimma genom sänkning
av molnbas till marknivå

-Molnmängd< 3/8 och
molnbas högre än 5000ft,
eller CAVOK
-Vindhastighet ≥ 4KT
-Snabb försämring av
sikten och/eller sämre sikt
i någon riktning följt av
dimma.
-Nederbörd vid formation
av dimma eller nederbörd
vid någon av de två senaste
observationerna(inom 1h)
innan formation av dimma.
- Molnmängd > 4/8
-Molnbas ≤ 1000ft
-Gradvis sänkning av
molnbas till: under 300ft
eller vertikal sikt följt av
dimma.
13

De observationer av dimma som inte alls eller bara delvis lyder under kriterierna har sorterats
i kategorin ”övriga dimtyper”. För kategorin ”övriga dimtyper” har inga vidare studier gjorts.
För dimtyperna i tabell 3.1 har några har olika fysikaliska egenskaper undersökts så som
frekvens, siktfördelning mm.
För strålningsdimma och advektionsdimma har noggrannare studier gjort. T.ex. för
advektionsdimma har jag undersökt vilka vindriktningar och vid vilken tid på året, som är mer
representerade. För strålningsdimma har jag undersökt det totala antalet dimtillfällen
(innehållande dimbankar, flygplatsen helt eller delvis täckt av dimma) gentemot de tillfällen
då endast hela flygplatsen varit täckt av dimma. Dessutom har jag studerat dimmans frekvens
över dygnet och därigenom även tidpunkt för bildning och upplösning.
Därutöver har även frostdimma respektive vattendimma studerats för att se huruvida de
eventuellt skiljer sig åt beträffande sikt. Som isdimma har jag satt de tillfällen då dimma
observerats samtidigt som temperaturen varit under 0 °C. Därefter har jag undersökt hur
sikten varierar med temperaturen.

4. Resultat
Här presenteras resultaten från separationen gjord i algoritmen efter kriterierna i tabell (3.1)
och de parametrar som studerats för respektive dimtyp. Alla graferna grundar sig på data för
hela tidserien: 1993-07-01 - 2009-11-03.
Figur 4.1 visar respektive dimtyps andel av det totala antalet observationer med dimma och
här framgår att strålningsdimman (43,6 %) är vanligast följt av kategorin övriga dimtyper. I
övriga dimtyper ingår bland annat dimma i närheten, blandningsdimma samt de som inte alls
eller bara delvis uppfyller kriterierna ställda i tabell 3.1. Därefter molndimma (9,0 %) och
nederbördsdimma (7,0 %). Ovanligast är advektionsdimma med 4,6 %.

Strålningsdimma (blå) 43,6 %
Advektionsdimma (ljus blå) 4,6 %
Nederbördsdimma (grön) 7,0 %
Molndimma (orange) 9,0 %
Övrig dimma (röd) 35,9 %

Figur(4.1). Andelen av respektive dimtyp av det totala antalet observationer med dimma. I
strålningsdimma ingår observationer då flygplatsen helt eller delvis täckts av dimma och
observationer av dimbankar.
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Figur 4.2 visar totala antalet observationer av dimma för varje år under perioden 1993-2009.
Här ser man att antalet observationer av dimma skiljer relativt mycket från år till år och att
1996 var året med flest dimobservationer. Värt att nämna är också att vare sig 1993 eller 2009
innefattar ett helt år av observationer.

Figur(4.2). Antalet observationer av dimma på Arlanda för perioden :
1993-07-01 - 2009-11-03

Figur 4.3 visar relativa fördelningen av respektive dimtyp sett över året och där framgår det
att strålningsdimman är klart vanligast under sommarhalvåret, medan advektionsdimman och
nederbördsdimman är mer koncentrerade till vinterhalvåret. Advektionsdimman har även ett
lokalt max i april-maj. Molndimman är vanligast under vintern men det är egentligen bara
under maj, juni, juli och augusti som den är sparsamt representerad
(a)
(b)

(c)

(d)

Figur(4.3). Relativa månadsfördelningen av respektive dimtyp, strålningsdimma(a),
advektionsdimma (b), nederbördsdimma (c) och molndimma (d).
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I figur(4.4) visas de olika dimtypernas relativa frekvens av sikten (y-axeln) för respektive
siktvärde i hundratalet meter (x-axeln). Där framkommer att strålningsdimman (a) och
därefter molndimma(d) har lägst sikt medan nederbördsdimma(c) och advektionsdimma(b)
generellt har bättre sikt. För strålningsdimma, nederbördsdimma och molndimma finner man
även lokala max vid 200-300 och/eller 800meter.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figur(4.4). Fördelningen av sikten för respektive dimtyp, Strålningsdimma(a),
advektionsdimma (b), nederbördsdimma (c) och molndimma (d).

Figur 4.5 åskådliggör den kumulativa fördelningen för respektive dimtyp och där kan man
utläsa sannolikheten (y-axeln) för att ett visst siktvärde(x-axeln) underskrids. Detta genom att
man utgår från ett bestämt siktvärde efter x-axeln och sedan rör sig lodrät upp till kurvan.
Därefter går man vågrät till vänster tills man når y-axeln och där läser man av värdet. För
strålningsdimma ser man att risken är nära 50 % att sikten underskrider 300 m.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figur(4.5). Kumulativa fördelningen av respektive dimtyp, strålningsdimma(a),
advektionsdimma (b), nederbördsdimma (c) och molndimma (d).

Figur 4.6 visar totala antalet observationer med strålningsdimma(a) samt endast de
observationer då hela flygplatsen varit täckt av dimma(b). Där framgår att totala antalet
tillfällen med dimma har minskat något under de senaste åren. Den stora förändringen finner
vi i 4.6b, där ser man att de tillfällen då det varit dimma på hela flygplatsen markant minskat
under 2000-talet. I synnerhet under de år då det totala antalet observationer av dimma varit
lägre medan åren med mer dimma t.ex. 2000, 2001, 2003 och 2006 verkar slå igenom och
beröra hela flygplatsen i större utsträckning.

(a)

(b)

Figur(4.6). Totala antalet observationer med strålningsdimma under åren (a), samt antalet
observationer där enbart hela flygplatsen varit täckt med strålningsdimma (b
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Figur (4.7) åskådliggör relativa frekvensen av strålningsdimma över dygnet(a) och året (b)
samt en kombination av dessa (c). Här framkommer det att strålningsdimman är vanligast
under de tidiga morgontimmarna på sommar och höst. Man ser även att dimman är vanligare
senare fram på morgonen under hösten än vad den är på sommaren. Ur figuren kan man även
tyda formationen av dimman samt upplösningen av densamma. Utgår man från max för given
timme (x-axeln) och månad (y-axeln) och rör sig vågrätt åt höger avtar dimfrekvensen med
ökande tid i timmar. Således beskriver tätheten mellan ytorna hur snabbt dimman ökar
respektive minskar med tiden i timmar, vilket är ett mått på hur snabbt
dimbildningen/dimupplösningen sker. Man ser då att formationen av dimman generellt går
långsammare än dimupplösningen och att dimupplösningen förfaller vara kopplad till tiden
för soluppgången. I juni då solen går upp som tidigast sker även upplösningen av dimman
som tidigast och desto längre fram mot hösten och vintern man kommer desto senare upplöses
dimman. Formationen av dimman startar under sena kvällen.
(a)

(b)

(c)
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Figur (4.7). Relativ förekomst av strålningsdimma över dygnet (a) samt per månad (b). I (c)
har (a) och (b) kombinerats där y-axeln anger månadsnummer och x-axeln UTC-tid.
Färgskalan i högerkanten anger antalet observationer med strålningsdimma. Här innefattar
strålningsdimman endast tillfällen då hela flygplatsen varit täckt av dimma.
Figur 4.8 visar relativa frekvensen av advektionsdimma sett över månad (a) och vindriktning
(b) samt en kombination av de båda (c). Där ser man att advektionsdimman är vanligast under
vårvinter (mitten av februari- början av april) för ost-nordostliga vindar samt under senhösten
och vintern för vindriktningar från 115 °- 140 ° och 180 ° - 240 °. Figur 4.8c är gjord för att
framhäva för vilken månad och vilka vindriktningar man finner flest observationer av
advektionsdimma. Således representerar områden med mörk blått inte nödvändigtvis 0
observationer, varpå figuren kan se något diskontinuerlig ut. Man finner även att det för
nordliga vindar i juni observeras advektionsdimma om än inte i samma utsträckning.
(a)

(b)
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(c)

Figur (4.8). Relativa frekvensen av advektionsdimma sett över månad (a) och vindriktning(b).
I 4.8c har (a) och (b) kombinerats där x-axeln anger månadsnummer och y-axeln vindriktning
i °C. Färgskalan i högerkanten anger antalet observationer med advektionsdimma.
Figur (4.9) illustrerar den relativa siktfördelningen för vattendimma (a) underkyld dimma (b)
samt isdimma (T > -10 °C) i (c) och där framgår att vattendimma och underkyld dimma har
liknande fördelning av sikten. För isdimma ser fördelningen av sikten något annorlunda ut
med en tydlig topp vid 300 respektive 800 meters sikt. Även underkyld dimma och
vattendimma har toppar vid dessa siktvärden om än inte lika tydliga.

(a)

(b)

(c)

Figur (4.9). Relativ frekvens av olika siktvärden för vattendimma(a), underkyld dimma (b)
och isdimma (c). Som isdimma räknas de observationer då temperaturen < -10 °C samtidigt
som dimma observerats.
Betraktar man hur sikten i strålningsdimma varierar med temperaturen erhålls figur 4.10. Där
ser man att sikten minskar med ökande temperatur. Det framgår också att sikten i isdimma
varierar betydligt mer än vad den gör för vattendimma och att för de lägsta temperaturerna
antar sikten lägre värden.
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Figur (4.10) Medelvärdet av sikten av vattendimma (blåa punkter) och frostdimma T< 0 °C
(gröna stjärnor) för varje °C.

5. Diskussion och slutsats
Till att börja med visar resultaten att dimtyperna; strålningsdimma, advektionsdimma,
nederbördsdimma och molndimma skiljer sig åt vad det beträffar sikt. Meteorologerna vid
Arlanda har också den uppfattningen. Det visar sig att strålningsdimma ger de lägsta
siktvärdena. Vad det beträffar dimtypernas respektive fördelningar sett över året så stöds det
av teorin, vilket i sig indikerar att separationen lyckats relativt bra.
Några av de fall som har klassats som ”övrig dimma” hör förmodligen till någon av de andra
kategorierna Till exempel kan fall där strålningsdimma bildas och uppfyller kraven ställda i
tabell 3.1 för strålningsdimma för att sedan av någon anledning lätta (sikt ≥ 1000 m) och
därefter åter tätna utan att temperaturen sänks. Då kommer algoritmen att missa fallen då
dimman tätnar så länge som temperaturen inte sjunker. I övrig dimma återfinns också
blandningsdimma, dimmor som bara delvis uppfyllt kraven och framförallt dimma på avstånd
som antagligen utgör en betydande del.
Att advektionsdimman står för en relativt liten del av det totala antalet observationer med
dimma känns rimligt då Arlanda inte ligger i närheten av något hav. Förvisso relativt nära
Mälaren vilket antagligen också är en av anledningarna till att frekvensen av
advektionsdimma med vindriktningar från södra halvan av kompassrosen under vintern är
hög. Ett tydligt maximum framkom under vårvintern med vind från ost-nordost. Efter
noggrannare kontroll av serien framgår att den lilla ”frekvenstoppen” i maj-juni vid nordlig
vindriktning hör samman med låga temperaturer över land. Då bildas advektionsdimman
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genom att fuktig och relativt land varmare luft, advekteras in över land med vinden varefter
luften avkyls och dimma bildas. Nederbördsdimman är vanligast under vintern och i den
finner man relativt goda siktvärden. Det stämmer bra med teorin, då den oftast uppkommer
vid varmfrontspassager då regnet faller genom det kallare luftlagret nedanför. Vid
frontpassager ökar oftast också vindstyrkan, vilket resulterar i ökad vertikal omblandning som
ser till att hålla siktvärdena uppe.
Molndimman ger en relativt jämn siktfördelning vilket kanske kan förklaras genom att den
uppkommer under dagar med molnigt eller mulet väder då temperaturskillnaderna sett över
dygnet är små samt att den förekommer under större delen av året. Det medför att dimman
finns representerad för ett brett spektra av temperaturer och därigenom för en bred fördelning
av mängden fukt i luften. Ju större mängd fukt i luften desto mer vattenånga finns det som kan
kondensera/sublimera och därigenom sänka sikten. Följaktligen för en dimtyp som
molndimma där man har bred fördelning av temperaturen får man en bred fördelning av
sikten. I regel uppkommer molndimman genom att ett stratustäcke sjunker ner mot marken
och således inte triggas av temperaturkontraster mellan marken och luften.
Det mest intressanta som framkom i studien rörde strålningsdimman. Här visade resultaten i
form av figur (4.6) att frekvensen av strålningsdimma som täcker hela flygplatsen påtagligt
minskat från början av 2000-talet. Detta sammanfaller med den omfattande utbyggnad av
flygplatsen som startade 1998 där bland annat bana 3 stod klar 2002. Figur 4.8 visar
strålningsdimmans starka beroende till solinstrålningen även om solens upp och nergång som
funktion av tiden inte plottats i figuren. I synnerhet dimupplösningens beroende av tiden för
soluppgång, vilket verkar rimligt då tiden för formation av strålningsdimma också styrs av
bl.a. luftfuktighet, tidigare väder under dagen som t.ex. regn eller ej samt vind mm. Som
väntat sker dock dimbildningen under sena kvällen och natten. I juni då solen går upp som
tidigast sker också dimupplösningen tidigast på dygnet. Dessutom framkom att upplösningen
av strålningsdimman gick betydligt snabbare än formationen av densamma.
Vid studierna av vattendimma respektive underkyld dimma gällande siktförhållanden
framkom inga större skillnader i fördelningen av sikten men en viss skillnad verkar finnas för
isdimma där temperaturer < - 10 °C. Det ska dock tilläggas att antalet observationer (96st) är
klart färre än för vattendimma och isdimma. För låga temperaturer i intervallet mellan – 10 °C
och – 15 °C varierar sikten i frostdimman mer än vad den gör för vattendimman. Vid än lägre
temperaturer (runt – 20 °C) minskar sikten avsevärt. En del av dessa variationer i sikt för
frostdimma har förmodligen att göra med andelen vattendroppar respektive iskristaller i
luften, som delvis beror av temperaturen där andelen iskristaller ökar med fallande
temperatur. Iskristallernas struktur är också temperaturberoende och har förmodligen även
den betydelse för sikten (Lejenäs, 2007). I tidigare studier har det dessutom visat sig att
sikten i kalla frostdimmor är betydligt lägre i städer där luften tillförs vattenånga genom
mänsklig aktivitet, än vad sikten i dimma vid motsvarande temperatur utanför bebyggelse är,
beskrivet i Lejenäs, (2007).
Ett intressant resultat är de lokala och absoluta maxvärdena av observationer med sikt på 300
respektive 800 meter som man finner för flera av dimtyperna. Detta har troligtvis inte någon
fysikalisk grund. 300 m 500 m och 800 m är nämligen gränsvärden för sikt inom flyget för
prognoserna (TAFar). Understiger sikten något av dessa värden och det inte finns med i
prognosen att sikten kan understiga värdet måste en ny prognos göras. Man kan tänka sig att
observatören i vissa fall (t.ex. under natten då trafiken är nere) väljer att sätta sikten till
gränsvärdet istället för strax under för att bespara meteorologen arbete och ” rädda TAFarna”.
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Det talar för att en del av fallen i siktfördelningen där sikten är 300 m istället bör ligga i 200
meters kategorin.
Topparna vid 300, 500 och 800 m ger även en indikation på hur pass svår vissa dimtyper är att
prognostisera gentemot andra, genom att den avslöjar för vilka dimtyper som observatören i
större utsträckning ”räddat TAFarna”. Dessutom, för prognoser av dimma finns inget siktgränsvärde vid 1000 m utan 800 m är det första som definierar dimma. Således beskriver
relativa storleken av 800 meters toppen till viss del uppkomsten av dimma medans de lägre
siktvärdena beskriver den faktiska sikten. Större toppar på 300 m, 500 m och 800 m för en
viss dimtyp ger således information om att den är svårare att prognostisera (både förekomst
och sikt) än en dimtyp som saknar dessa toppar. Det ger också information om vilka
gränsvärden för sikt som det är vanligast att en missbedömning sker. Det skulle i så fall
betyda att isdimma dvs. då T < - 10 °C är svår att prognostisera och så även sikten i
densamma. Siktvärdena i molndimman framstår också något svårare att prognostisera medan
advektionsdimman inte visar det beteendet. Rent tekniskt är advektionsdimman lättare att
prognostisera , genom att man kan följa den med hjälp av sattelitbilder och få siktvärden från
markobservationer (L. Unnerstad, muntligen).
Att resultaten från separationen av dimtyperna utifrån METAR får stöd av teorin beträffande
respektive dimtyps egenskaper gör att den statistiska kartläggningen kan göras användbar vid
prognostisering av dimma. Inte minst för yngre nyutbildade meteorologer eller andra som
saknar erfarenheten om hur sikten ter sig för de olika typerna av dimma. Då man oftast vet
vilken typ av dimma man har att vänta kan en graf som figur (4.4) vara ett bra hjälpmedel.
Där får man direkt fram den statistiska risken för att ett specifikt siktvärde underskrids för en
specifik dimtyp.

Slutord
Till sist vill jag tacka mina två handledare Erik Sahlée och Lars Unnerstad för deras
engagemang och stöd under arbetets gång.
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