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Siden internettets indførelse er mængden af til-
gængelig vejrinformation for den almene befolk-

ning eksploderet, og da vejrmodellerne er blevet 
markant bedre inden for de senere år, er det meste 
af informationen af rimelig høj kvalitet. Fællestræk-
ket for alle typer vejrinformation er dog, at deres 
kvalitet afhænger af, hvilken vejrparameter man 
kigger på, samt af den generelle vejrsituation. Dette 
giver en række udfordringer formidlingsmæssigt

Det perfekte vejrprodukt set fra brugerens 
perspektiv
Fra et formidlingsmæssigt synspunkt vil det opti-
male være at fortælle, hvordan vejret vil arte sig 
time for time lige der, hvor brugeren er. Dette er 
teknisk muligt ved at lave en grafi sk fremstilling 
af en vejrmodels løsning af forskellige vejrparame-
tre for et bestemt gitterpunkt. Sådanne produkter 
fi ndes allerede fl ere steder på nettet. DMI's udgave 
kaldes for byvejr. Byvejr er de første 48 timer base-
ret på DMI's egen vejrmodel HIRLAM, som i sin 
højeste opløsning pt. har 3 km's afstand mellem git-
terpunkterne. Herefter tager den fælles-europæiske 
vejrmodel ECMWF over. 

Fra et brugerperspektiv skal et produkt som byvejr 
være fremstillet på en pædagogisk måde, der gør det 
hurtigt og let at afkode, men samtidigt skal pro-
duktet også indikere et evt. usikkerhedsmoment i 
vejrudviklingen i det enkelte gitterpunkt. Det sidst-
nævnte er nok det vanskeligste at fremstille på en 
forståelig og anvendelig måde for brugeren. I visse 
vejrsituationer, som fx en sommerdag med fuld sol-
skin, er byvejr tæt på perfekt eller med små fejl, der 
ikke har så stor betydning for brugeren. I andre 
situationer, fx når en front med regn skal passere 
landet, kan der indsnige sig nogle større usikker-
hedsmomenter, men byvejret vil stadig med succes 
kunne bruges som en god vejledning til den over-
ordnede tendens i vejrudviklingen. 

Derfor er det faktisk kun i relativt sjældne tilfælde, 
at produktet risikerer at være misvisende for bruge-
ren, f.eks. på en dag med kraftige regn- og torden-
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byger. I en sådan vejrsituation kan et produkt som 
byvejr risikere at give et forkert indtryk af nedbørs-
mængderne, hvor præcision på gitterpunktniveau 
ikke er mulig. Dette har man på dmi.dk og nu også 
på norske yr.no forsøgt at omgå ved at give bruge-
ren mulighed for at se usikkerheden på nedbøren. I 
byvejr er det værdierne fra vejrmodellen HIRLAM's 
ensembler (små variationer i modelkørslerne) i det 
enkelte gitterpunkt, der giver denne usikkerheds-
vurdering.

Kigger man kun på ensemblernes risiko for sky-
brud i et bestemt gitterpunkt, kan man blive mis-
ledt, da risikoen for skybrud i modelverdenen kan 
være markant anderledes i et andet gitterpunkt lige 
i nærheden. Og denne forskel kunne måske være en 
form for “tilfældighed”. 

Desto større skala, desto større 
forudsigelighed
Fra et vejrmodelleringsperspektiv gælder, at jo 
større skala vejrfænomenet optræder på, jo bedre 
er forudsigeligheden. 

Ser man bort fra topografi ske eff ekter, vil middel-
vinden (som dog er en arealmidlet vind og ikke den 
lokale vind dér, hvor brugeren står) være godt forud-
sagt, hvis vejrmodellen har godt fat i styrken og pla-
ceringen af høj- og lavtryk, samt fronterne. Disse 
har en rimelig stor skala (se fi gur), så vinden kan i 
de fl este situationer forventes at være ret godt forud-
sagt i de første dage af en vejrudsigt. 

Tilsvarende kan man forvente, at frontpassa-
ger er ret godt forudsagt de første dage, dog med 
en usikkerhed i den præcise tidsfæstelse af passa-
gen. Nedbørssystemerne i forbindelse med fron-
ter udgør dog kun en delmængde af selve frontens 
udstrækning, og placeres på det man i meteorologi 
kalder mesoskala. Endvidere vil der oftest være 
stor variation i selve nedbørsmængderne i nedbørs-
systemet på meget mindre skala, og nogle gange 
optræder nedbøren isoleret i byger langt væk fra 
fronterne. Dette gør nedbøren væsentlig vanskeli-
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Kunsten at formidle usikkerheden ved vejrudsigter er en balancegang 
 – især når vejrudviklingen har potentiale for skybrud.
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udsigt

gere at forudsige end vinden, især hvis den optræ-
der i bygeform.

Skybrud og sultne journalister
Skybrud er den kraftigste form for byger, vi har 
herhjemme, men de rammer ekstremt lokalt. Fra 
et modelleringssynspunkt kan man sammenligne 
udfordringen i at skulle forudsige skybrud i et 
enkelt gitterpunkt med det at skulle forudsige, hvor 
og hvornår den næste luftboble rammer i en gryde 
med kogende vand. Her skal man også have styr på 
luftboblens form og den hastighed, den stiger med. 
Denne analogi er god at have i baghovedet, når 
man evaluerer en vejrmodels brugbarhed i en sky-
brudssituation. Det er ikke nogen nem opgave. 

Noget af det vanskeligste ved at være meteorolog 
er, at der sagtens kan være et kæmpe potentiale til 
en voldsom vejrudvikling, men at der kan være stor 
uenighed blandt modellerne om, hvorvidt dette 
potentiale bliver udløst eller ej. Dette giver et for-
midlingsmæssigt dilemma. Skal man fokusere på 
worst case med voldsomt vejr til følge, selvom det 
måske ikke er det mest sandsynlige scenarie? Eller 
skal man have is i maven og kun fokusere på det 
mest sandsynlige? Det bedste vil nok være en mel-
lemting, altså at give det mest sandsynlige scenario, 
men at pointere, at der er en lille risiko for, at vejr-
udsigten kan opgraderes til en voldsom vejrhæn-
delse. Her skal man dog også huske på at fokusere 
på den geografi ske udbredelse af det voldsomme 
vejr. Hvad fx skybrud angår, vil det jo oftest kun 
være under 1 % af befolkningen, der kommer til 
at opleve det, med mindre det rammer en storby. 
Dette giver endnu et dilemma: Skal man holde 
fokus på det vejr, de fl este kommer til at opleve, 
eller fokusere på det voldsomme vejr, der kun ram-
mer de få?    

Hvad angår skybrud kan man sammenligne atmo-
sfærens potentiale med en våd karklud. Desto 
vådere karkluden er, desto mere vand kan der vri-
des ud af den, og jo hårdere man vrider karkluden, 
jo hurtigere kommer vandet ud af den. I meteoro-

Gitterpunkter i området omkring Danmark i DMI HIRLAM i udgaven med den pt. højeste 

opløsning, Afstanden mellem hvert gitterpunkt er 3 km.

DMI's byvejr for Roskilde udgivet torsdag den 5. juli 

kl. 13.58, med parameteren “vis usikkerhed på 

nedbør” tilvalgt. Den mulige nedbør er vist ved 

hjælp af søjlediagrammer.

I denne fi gur opdeles forskellige vejrfænomener efter deres vertikale udstrækning på y-aksen 

og den horisontale på x-aksen. 

Kilde: H. B. Bluestein. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Principles of Kinematics and Dynamics, Vol. 1, p. 5.
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Forudsigelse af skybrud
For meteorologen er der mange forskellige indeks at forholde sig til. Et af dem er 

Total Precipitable Water (TPW), som siger noget om, hvor meget vand, der poten-

tielt kan vrides ud af en søjle med luft, der går fra overfl aden og helt op til toppen 

af troposfæren. Sammenligner man atmosfæren med en våd karklud, er TPW 

således et udtryk for, hvor våd karkluden er, men siger intet om hvorvidt denne 

vandmængde vrides ud af atmosfæren eller ej. Det er altså bare en form for 

potentiale. Som tommelfi ngerregel gælder, at kommer TPW over 30 mm, skal 

alarmklokkerne ringe, hvis det samtidig vurderes, at potentialet kan blive udløst i 

form af skybrud, fordi der så kan blive tale om et voldsomt et af slagsen. Men som 

sagt kan der sagtens være et stort potentiale, uden at det overhovedet bliver 

udløst, og det kan også ske, at kun en lille del af potentialet udløses. Den udslags-

givende faktor er den vertikale hastighed af luften. Desto større den er, desto 

mere udløses potentialet. 

Et eksempel på en situation med et kæmpe potentiale ses i satellitbilledet fra den 

29. juni kl. 06 overlagt med TPW (fi gur A). Det fremgår, at TPW denne morgen var 

helt oppe på 35-40 mm over den vestlige del af Danmark, hvilket er udtryk for en 

usædvanlig fugtig luftmasse. I en såkaldt radiosondering fra Ekofi sk opgives TPW 

som lidt mindre, lidt over 32 mm, men der kan sagtens være strømmet mere fugtig luft til senere hen. Af sonderingen fremgår 

det også, at luften er potentielt instabil, dvs. at et løft vil kunne give anledning til en destabilisering af luftmassen. 

Satellitbilledet (fi gur B) er fra samme tidspunkt, men overlagt med CAPE (Convective Available Potential Energy) udløst fra et 

vilkårligt niveau i atmosfæren. CAPE vil være direkte proportional med den forventede vertikalhastighed i en byge, hvis der kom-

mer en forcering til at udløse bygen. Så vi har altså at gøre med en ekstremt fugtig atmosfærisk karklud, som potentielt kan 

blive vredet forholdsvist kraftigt.

I denne varme og fugtige luftmasse drev et område med regn- og tordenbyger ind over den sydvestlige del af Danmark i de sene 

nattetimer og gav store lokale variationer i nedbørsmængderne. Kortet i fi gur C angiver de samlede nedbørsmængder i tidsrum-

met kl. 05 til 08. Mest nedbør fi k Askov, hvor der blev registreret 21 mm, men lokalt kan der godt være kommet væsentligt mere 

Figur A: Et satellitbillede 

fra den 29. juni 2012 kl. 

06utc overlagt med prog-

nose parameteren “Total 

Precipitable Water” fra 

ECMWF.

Figur B: Et satellitbillede 

fra den 29. juni 2012 kl. 

06utc, overlagt med 

prognose parameteren 

CAPE fra ECMWF. 

logiens verden sker det især om sommeren, at der 
er meget fugtighed i atmosfæren, altså et stort ned-
børspotentiale, men med en enorm usikkerhed om, 
hvorvidt det kommer skybrud eller ej, og også om, 
hvor det i givet fald vil foregå.

I det sidste par år har der været nogle episoder med 
usædvanligt kraftige skybrud/skybrudsagtig regn, 
der har ramt uheldige steder, som fx København, 
så befolkningen og dermed også journalisterne har 
fået øget fokus på dette vejrfænomen. Har man en 
gang været ude for et voldsomt skybrud, er fryg-
ten for en gentagelse forståelig. Især set i lyset af, at 
den globale opvarmning vil give mere vanddamp i 
atmosfæren og dermed forøge risikoen for, at frem-
tidens skybrud kan blive kraftigere. Man så noget 
tilsvarende dengang stormen/orkanen ramte Dan-
mark 3. dec. 1999 og lavede voldsomme ødelæggel-
ser. Efterfølgende var der forøget fokus på og jour-
nalistisk “opblæsning” af vejrudsigten, hver gang 
der var optræk til endnu en storm, også selvom der 
bare var tale om “almindelige” vinterstorme.

Om varsling kan man generelt sige, at et kraftigt og 
fuldstændig uvarslet skybrud, der rammer et for-
kert/uheldigt sted, kan blive en potentiel katastrofe 

for den instans, der har varslingsansvaret. Der-
for er enkelte “falske alarmer” i en potentielt kraf-
tig skybrudsituation efter min mening ikke alene 
acceptable, men også uundgåelige, men omvendt 
vil for mange falske alarmer give en “ulven kommer” 
eff ekt og fuldstændig underminere varslingens tro-
værdighed. Vigtigt i denne forbindelse er det også 
at få kommunikeret ud, hvor lokalt skybrud ram-
mer. Et evt. varsel om skybrud for hele landet bety-
der faktisk stadig, at mange, og sikkert de fl este, 
slipper for at blive ramt. 

I princippet handler varsling af voldsomt vejr om at 
fi nde en form for balance og i visse situationer have 
is i maven. At der så er “konkurrence” om varslingen 
af voldsomt vejr i Danmark gør ikke sagen lettere. 

Min personlige holdning er, at meteorologens 
opgave med at reducere de falske alarmer til at mini-
mum er næsten lige så vigtig som at ramme de rig-
tige varsler. For at gøre dette skal meteorologen 
bruge sit overblik og sin erfaring fra tidligere vejr-
situationer, samt sit fysiske kendskab til atmosfæ-
ren og vejrmodellernes styrker og svagheder, og sidst 
men ikke mindst sin sunde fornuft. Endelig skal 
meteorologen have spillerum til at udnytte disse 
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Figur C: De målte 3 timers akkumulerede nedbørsmængder i 

tidsrummet 05 til 08 dansk tid den 29. juni 2012.

Figur D: De målte 3 timers akkumulerede nedbørsmængder i 

tidsrummet 08 til 11 dansk tid den 29. juni 2012.

uden for de offi cielle målestationer. Nedbøren i Askov kom så 

hurtigt, at der var tale om skybrud. 

I løbet af morgen- og formiddagstimerne ramte bygerne pri-

mært den centrale del af landet. Figur D viser den samlede 

nedbørsmængde i tidsrummet 08 til 11. Svendborg fi k mest 

med 45 mm, og der var øjenvidneberetninger om uvejr på de 

kanter. Ved den offi cielle DMI målestation Årslev på Midtfyn, 

kom nedbøren så hurtigt, at der var tale om skybrud. 

Bemærk, at dele af Fyn slap med under 10 mm. Dette illu-

strerer, hvorfor det er svært at forudsige lokale nedbørs-

mængder i bygesituationer. 

Før en meteorolog kan følge nedbøren på radaren, er det 

eneste værktøj til at forudsige disse komplekse nedbørs-

mængder prognoserne. Og det ofte en rigtig god ide at følge 

udviklingen i fl ere prognoser på en gang ligesom personlig-

erfaring er godt at kunne trække på som meteorolog.

kompetencer, samt have et godt tværfagligt og kon-
struktivt samarbejde med modelfolkene, der arbej-
der på et forbedre vejrmodellerne. Ellers kunne man 
efter min mening lige så godt lave et fuldautomatisk 
varslingssystem til danskerne.

Hvad angår prognoser, der går 48 timer frem, vil 
nok alle være enige om potentialet i vejrsituatio-
nen (læs: at atmosfæren er meget fugtig), men der 
ses oftest stor uenighed om, hvorvidt og hvor dette 
potentiale evt. vil udløses. I løbet af et døgn kan en 
meteorolog, hvis man tæller ensemblerne med, have 
adgang til omkring 100 forskellige bud på forlø-
bet. Dette kan ligefrem give et fl askehalsproblem, 
hvis meteorologen får serveret langt fl ere prognoser, 
end han/hun er i stand til at overskue. De mange 
prognoser er dog et værdifuldt værktøj til usikker-
hedsvurdering, da der måske kan spottes en ten-
dens. For eksempel kunne man tænke sig, at en ny 
hovedkørsel efter et kig på ensemblerne kan tolkes 
som en usandsynlig, men fysisk mulig løsning. 

Den bedste vejrudsigt
Ved varsling af farligt vejr som fx skybrud vil det 
typisk være optimalt at holde sig til den løsning, 
som ensemblerne angiver som den mest sandsyn-

lige. Undertiden vil ekstreme skybrud ramme et 
sårbart område. Det bør ikke have indfl ydelse på 
antallet af varsler i den nærmeste fremtid.

Brugernes ønskescenarie er en vejrudsigt, der giver 
dem en korrekt beskrivelse af vejret time for time 
lige der, hvor de befi nder sig. Grafi sk set eksiste-
rer sådanne produkter allerede i mange forskellige 
udgaver på internettet, men meteorologisk set vil 
der være vejrsituationer, hvor det er meget vanske-
ligt at beskrive det helt lokale vejr, selv inden for en 
relativt kort tidsramme. Hvornår disse vanskelige 
vejrsituationer indtræff er, kan kommunikeres ud til 
brugerne ved hjælp af et ensemble af prognoser, der 
kan bibringe brugerne et indtryk af usikkerheds-
momenterne i vejrudsigten. 

En meteorolog kender denne grad af usikkerhed i 
vejrudsigten på de forskellige vejrparametre, tempe-
ratur, skydække, nedbør osv., og har desuden gode 
kompetencer inden for formidling. Men meteoro-
logen har ikke ressourcerne/tiden til at gå i detaljer 
med og videreformidle denne usikkerhed helt lokalt 
til over 5 millioner danskere. Derfor fortsætter jag-
ten på meteorologiens hellige gral, den perfekte 
vejrudsigt, et god stykke ud i fremtiden.  
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