Vädret spelar
en viktig roll



Foto: Britt-Marie Lundbom

Vädret spelar en viktig roll för platsundersökningen i Forsmark. En del av det regn och den snö som faller letar sig
ner i marken och berget och bildar grundvatten. Hur grundvattnet rör sig i berget är en viktig fråga för placering och
utformning av ett djupförvar för använt kärnbränsle.
SKB har därför två egna väderstationer i platsundersökningsområdet. I havet utanför ligger dessutom Örskärs
väderstation och lika långt bort genom skogen finns Films väderstation. Statistik från dessa visar att Norduppland –
och framför allt den norduppländska kusten – ofta har sitt eget väder: Ett etter värre väder.

Lagerbladet Östhammar Nr 2, 2004



3

Norra Upplandskusten
har sitt ”eget” väder
Två gånger om dagen intervjuas Arlandameteorologerna i Radio Uppland om det
uppländska vädret. Lite småprat om vädret ger oss en vink om hur dagen ska bli.
Fast det beror allt på var man bor, allt som
oftast slutar väderpratet med: ”… utom
vid norra Upplandskusten där vi kan förvänta oss …”
Vad vi kan förvänta oss beror på årstiden men visst finns det ett särskilt kustväder för norra Uppland.
SKB:s platskontor i Forsmark sitter
praktiskt taget ”i sjön”, det vill säga ute i
Forsmarks hamn nära Biotestsjön. Vi vet
att det finns ett särskilt väder för norra
Upplandskusten – vädret är snäppet sämre
eller snäppet bättre.

Marianne Westerlund, meteorolog på Arlanda.

Vad väntar oss i midsommar?
Sveriges vädermässigt viktigaste helg
närmar sig: midsommaren. Minns ni fjolårets midsommarväder? Nähä, då var det
ingen större dramatik med vädret. Saknas
dramatiken så kan man försöka komma
ihåg om man åt midsommarmaten ute
eller inne. I Norduppland intog vi sillen
inomhus i fjol.
1900-talets vackraste midsommar inföll
1935. Då var det varmt och vackert i hela
landet. Stockholm hade dock sitt midsommarvärmerekord, 31,2 grader, år
1970. Kallaste midsommaren i Stockholm inföll år 1902 – bara 9 grader!
Kallaste midsommaren för hela landet?
Jo, det ryms i ”mannaminnet” för den
inträffade år 1987. För Stockholms del
innebar det 11,5 grader. Två år senare tog
vi igen skadan med råge – då var det
28,3 grader i Stockholm på midsommaraftonen.
Vad väntar oss i år? Upprepas kylan från
1987 eller vågar vi hoppas på en midsommar som 1989? Eller något mittemellan?
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Dimma vid kusten
Det blir mycket tydligt den dag Lagerbladet ska träffa meteorologerna på
Arlanda. Avresa tidig morgon från Öregrund i tjock dimma med noll sikt. Hur
ska det bli på Arlanda, kommer vi att se
något alls? Hur ska vi ta bilder i den
här tjockan? Ännu klockan åtta på morgonen är dimman tät i Öregrund. Framme
vid Alunda lättar den och på Arlanda är
det 40 kilometers sikt och inte ett dimmoln.

Dataskärmen talar sitt tydliga språk: Denna dag
är det vackrare väder i Norduppland än på
många andra platser i landet.




Text: Moa Lillhonga-Åberg
Foto: Lasse Modin

– Klassiskt vårväder vid kusten. Förmodligen ligger dimman kvar större
delen av dagen där ute, säger Marianne
Westerlund när hon möter oss på Arlanda
och vi berättar om morgonens oro.
Hon borde veta, meteorolog sedan
över 30 år som hon är. Hon vet också bättre än att någonsin på fest tala om vad hon
jobbar med. Hon vill faktiskt prata annat
än väder på sin fritid.
Väder säljer bra
SMHI:s meteorologer har sin arbetsplats i terminal 5 på Arlanda flygplats.
30 meteorologer och 16 operatörer servar
flyget med väderprognoser. Och inte bara
flyget, kunderna är många och representerar det mesta från lantbrukare och väghållare till medierna. Väder är marknadsvara och många behöver veta hur vädret
är eller ska bli.
Arlandameteorologerna är specialiserade på prognoser för de närmaste dygnen. ”Längre” väder görs dels på SMHI i
Norrköping, dels på SMHI i Göteborg,
den senare har som specialitet att förse
bland annat energiproducenter med
långtidsprognoser.
Småpratet i Radio Uppland är en syssla
som meteorologerna delar på. Det är ett
annorlunda avbrott i rutinerna och gillas
av de flesta. När Lagerbladet är på besök
är dagens radiopratare Arvid Olsen.
Denna dag kan han lova upplänningarna
en fantastisk dag med sol och värme.
Väderpratet är kanske ofta väl mycket
Uppsalacentrerat även om det är på
landsbygden man är mest beroende av
vädret. Om det blir någon slutknorr om
vädret vid Nordupplandskusten så kommer den denna dag att handla om att det
blir något svalare vid kusten.
Hade det varit sommar så hade Arvid
Olsen kanske sagt att kustbandet får
mindre regn och slipper de regn- eller
åskbyar som bildas över land. Hade det

God utsikt över det uppländska vädret har Marianne Westerlund och Harald Emericks från flygledartornet på Arlanda.

varit höst så hade han kanske sagt att det
blir några grader varmare vid kusten –
havet värmer. Hade det varit vinter så
hade han kunnat tala om snöbyar vid kusten, för visst är det så att det i vissa väderlägen snöar mer frekvent vid kusten.
Det beror inte bara på att kusten ligger,
just det, vid havet utan på den utbuktning
på Sverige som norra Uppland utgör. Det
som bildas över Bottenhavet går i ett stråk
över ”utbuktningen” och släpper sin last.
Ungefär som över Gotland.

och vi frågar honom om det är som vi tror
att folk säger sig lita allt mindre på prognoserna.
– Javisst, säger han glatt. Det säger min
mamma också! Jag tror att hon litar mer
på gamle John Pohlman än på mig!
Nej, ”folk” har fel i det här fallet.
Prognoserna är mer tillförlitliga, meteorologerna har allt mer förfinade prognosmodeller och ”fjärranalysinstrument” (till

exempel radar- och satellitbilder och blixtlokaliseringssystem) att tillgå.
Så vi bestämmer oss för att lita på
Johan. Om så bara för hans namns skull –
Sohlberg måste vara ett perfekt namn för
en meteorolog!
Men som den seriöse meteorolog Johan
Sohlberg är skulle det inte falla honom in
att ge oss en prognos för semestervädret.
Ju längre prognos – desto osäkrare.

Johan Sohlberg – meteorolog på Arlanda.

Högt belägna
SMHI har alltid en operatör uppe i flygledartornet på Arlanda. Dagens operatör är
Harald Emericks. Hissen tar oss över 80
meter upp och utsikten är minst sagt god
över det uppländska landskapet. Himlen
är molnfri.
– Det händer faktiskt att vi sitter här
uppe bland molnen. Då får vi skicka en
”utkik” ner, berättar Marianne Westerlund.
Sveriges högst belägna meteorologer
måste gilla jobbet. Harald Emericks har
passerat pensionsåldern med råge. Han är
69 år och jobbar gärna kvar.
SMHI på Arlanda har både äldre och
mycket unga bland sin personal. Johan
Sohlberg till exempel hör till de yngre
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SKB:s platsundersökning i Forsmark ligger mittemellan två väderstationer: Film och Örskär.

På Örskär identiﬁeras
kustens speciella väder
Från SKB:s platskontor i Forsmarks hamn ser vi över havet till Örskärs fyrplats.
Det är drygt två mil i nordostlig riktning. Det är lika långt i sydvästlig riktning
över skogen till Films kyrkby. Från dessa två platser lämnas dygnet runt väderrapporter till SMHI. Film är känt för sitt snödjup, Örskär för sina stormar.


Text: Moa Lillhonga-Åberg



Foto: Lasse Modin

Forsmark och SKB:s platsundersökning
ligger vid havet och har ett väder som närmast liknar det på Örskär. På båda platserna råder norra Upplandskustens väderförhållanden – på gott och ont.
Örskär ligger strax norr om Gräsö –
som en prick över ett ”i”. Sundet mellan
öarna är cirka en kilometer brett. Väl
framme vid hamnen på Örskär är det en
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knapp två kilometers promenad upp till
fyrplatsen på öns norrsida. 75 procent av
Örskär är numera naturreservat.
Fyr över 300 år
På Örskär har det funnits en fyrplats sedan
1687 och den första klimatrapporten sändes härifrån år 1881, men då handlade det
om månatliga rapporter. År 1941 installe-

rades väderstationen som sköttes av fyrplatsens personal och som sedan dess har
lämnat rapporter dygnet runt. Numera är
det dock inte fyrplatsens personal som
lämnar väderrapporterna, det sker helt
automatiskt via automatstationen som
står som en snårskog alldeles intill de
gamla fyrvaktarbostäderna. Den 1 november 1995 levererades den första helt automatiska väderrapporten från Örskär.
Automatstationen ”ser” och ”känner”
allt. Vindhastighet, vindriktning, temperatur, luftfuktighet, molnhöjd, sikt, lufttryck och nederbördsmängd. Den ”ser”
också vad som eventuellt stör sikten –
regn, snö eller dimma?
Nya arbetsuppgifter
På fyrplatsen finns inte längre några fyrvaktare. Men en fyrvaktare har stannat
kvar om än med nya arbetsuppgifter. Per
Mattsson jobbar numera åt Skärgårdsstiftelsen som äger stora delar av ön och
han driver tillsammans med sin sambo
Siw Ölund vandrarhemmet i de gamla

Kalla och varma fakta
Väderstationen på Örskär startade
med dygnet-runt-observationer år
1941, Films kyrkby 1982.

Stormigt
– På Örskär har det blåst som mest
36 m/s nordlig vind. Det inträffade
den 1 november 1969, under den så
kallade allhelgonaorkanen. Den ställde till med stor förödelse i landet och
krävde sex dödsoffer.
– Den senaste svåra stormen hade vi
den 3 mars i år då det blåste 26 m/s
på Örskär. Då sjönk pråmen Herakles,
lastad med olja, vid Grundkallen öster
om Örskär.
– Strax före jul 2003 blåste det också
rejält på Örskär – 28 m/s i medelvind.
Men det är ingenting mot vad det
samtidigt blåste vid Ölands södra
udde – 40 meter i sekunden!

Varmt
– 1994 var en varm sommar. I juli fick
både Film och Örskär sina gällande
värmerekord. Film: 34,4 grader och
Örskär 32,5 grader.

Kallt
Örskärs fyrplats med den automatiska väderstationen i förgrunden. Den vita byggnaden
är vandrarhem medan Per Mattsson och
Siw Ölund bor i den röda fyrmästarvillan.

fyrvaktarbostäderna. Själva bor de i fyrmästarhuset – året runt. Det är de ensamma om att göra på ön, alla andra i ett 40tal stugor runt om på ön är fritidsboende.
Per Mattsson hann jobba många år med
de manuella väderobservationerna. Det
var passning dygnet runt, väderobservationerna lämnades till SMHI var tredje
timme. Men även om han inte bokför
vädret lika ofta numera så kan man inte
leva på en ö utan att vara väderberoende.
Vädret är avgörande för sysslorna på ön
och för överfarten över sundet till Gräsö.
Örskärs dramatiska historia kan berätta
hur avgörande vädret är – år 1877 omkom
15 personer från Örskär i en nordlig storm
som överraskade dem när de skulle tillbaka hem till ön från julottan i Gräsö kyrka.
Dramatiskt väder
Det är det dramatiska vädret man minns
bäst. Vindmätaren som snurrar uppe i
fyren har snurrat väldigt fort många
gånger. Av SMHI:s statistik framgår att
under allhelgonaorkanen 1969 blåste det

– Köldrekordet för Film inträffade i
januari 1987: –34 grader. På Örskär
var det kallast i februari 1970, –28,9
grader.
– Snödjupsrekord slog Film den
9 februari 1982. Då var snödjupet
85 centimeter.

Blött

36 meter i sekunden på Örskär. Då var
inte Per på plats men det räcker med
mindre än så för att komma ihåg styrkan i
en stormvind.
– En gång var jag uppe i fyren när det
blåste 30 meter i sekunden och det var
som att få smörj av Tyson, minns Per. Det
ryckte och slet i hela kroppen.
När Lagerbladet är på besök en vacker
dag i maj rycker blåsten inte i kroppen.
När vi lämnar Örskär lyssnar vi på sjörapporten som meddelar: ”Örskär, nord
fem”. Det har vindmätaren i fyren lyckats
förmedla ut i världen – billigt och säkert
som SMHI uttryckte det i pressen när
Örskärs väderstation automatiserades
1995.

– Det regnade som mest under ett
dygn i Film den 10 juni 2001. Då föll
93 millimeter regn, mer än vad det
brukar regna på hela juli månad.
Örskär slog sitt rekord 20 år tidigare,
den 16 augusti 1981 föll 88,7 millimeter regn på Örskär.

Inga rekord
Uppland är inget rekordlandskap när
det gäller väder. Rekorden innehas i
hög utsträckning av Småland och
Jämtland. Ett rekord har dock
Uppland: 1900-talets varmaste julidag
uppmättes den 9 juli 1933 i Ultuna –
38 grader. Något att se fram emot?

Väderkälla: SMHI
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Väderstationer
i Forsmark del av
platsundersökningen
Till vänster platsekolog Sara Karlsson ”mitt i ”
en av SKB:s väderstationer (fransarna är nederbördsmätarens vindskydd). Per-Olof Johansson
leder platsundersökningens vädermätningar.

Hur vattnet strömmar på marken, i
jorden och berget är viktiga kunskaper,
dels för att SKB ska kunna göra en säkerhetsanalys för ett djupförvar, dels för miljökonsekvensbeskrivningen, MKB. I den
utreds till exempel hur bygget och driften
av ett djupförvar påverkar miljön.
Mätningarna vid de båda väderstationerna finns tillgängliga på vår webbsida.
Allmänheten kan gå in och titta på rådande väderförhållanden. Uppgifterna uppdateras var fjärde timme. Per-Olof
Johansson påpekar att vindmätningen,
som i platsundersökningen huvudsakligen mäts för att kunna beräkna avdunstningen, inte sker på lika hög höjd som
SMHI vanligen mäter vindhastigheten
på. Därför kan den uppmätta vindstyrkan
uppfattas som relativt svag.

Vädret har stor betydelse för SKB:s
platsundersökning för ett eventuellt
djupförvar. Vädret påverkar vattenbalansen i området och därmed förhållandena på markytan och nere i
berget. Därför har SKB sedan ett år
två egna väderstationer i Forsmark.
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Text: Moa Lillhonga-Åberg
Foto: Lasse Modin
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Vid en mast i närheten av Forsmarks kärnkraftverk och vid en mast på Storskäret är
SKB:s väderstationer placerade. Där mäts
vindhastighet, vindriktning, temperatur,
luftfuktighet, lufttryck, nederbörd och
globalinstrålning. Vädermätningarna sker
i samarbete med SMHI. Dessutom mäter
SKB både snö- och tjäldjup under vintermånaderna.
– Vi gör mätningarna för att vädret
påverkar vattenbalansen i området, säger
Per-Olof Johansson, biträdande aktivitetsledare för de hydrogeologiska undersökningarna vid SKB:s platsundersökning
i Forsmark. Enkelt uttryckt är det skillnaden mellan det vatten som kommer ner
som nederbörd och det som avdunstar,
som kan avrinna i bäckar eller infiltrera i
marken och berget. Vi tittar på vattnets
hela kretslopp. Mätningarna kommer att
pågå under hela platsundersökningen.

Skolprojekt
Under vårterminen har en grupp på fem
elever vid Forsmarks gymnasiums datalinje haft ett projektuppdrag för SKB:s
platsundersökning. Det har handlat om
att föreslå förändringar på vår vädersida
på webben. Syftet har varit att göra sidan
attraktiv och lättförståelig för användaren. Projektet, som har kallats ”Bättre
väder”, har slutförts men ännu återstår en
del arbete innan sidan kan läggas ut.
Under tiden ligger SMHI:s standardsida
för vädermätningar ute på webbplatsen.
Vädret i Forsmark kan du kolla på vår
webbplats www.skb.se/forsmark
Fotnot: Hydrogeologi är en gren av geologin
som behandlar vattnets kretslopp (förekomst
och strömning) i jord och berg. Tonvikten läggs
på de geologiska förutsättningarna för grundvattenbildning och -strömning.

