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Vindar och moln har stor betydelse för jorden. Vindar är viktiga genom deras påverkan
på dagens och framtida väder (och indirekt på prognoser), eftersom de kan transportera
varm eller kall luft, fuktig eller torr luft, mellan olika områden och därmed bidra till att
väderförhållandena rubbas så fort vindriktningen ändras. Moln är viktiga genom deras
påverkan på jordens strålningsbalans. Således är molnen en av nycklarna till att jordens
globala medeltemperatur ser ut som den gör. Ergo är det viktigt, speciellt för meteo-
rologer, att känna till de fysikaliska processerna som är inblandade i vindars och molns
formning för att vässa väderprognoser och globala klimatförutsägelser. Genom att pre-
sentera en specifik karaktärisering av Östersjöns meteorologi, med fokus på low-level jets
(LLJs, vindar upp till omkring 300 meter) och low-level clouds (LLCs, moln upp till 2000
meter) över Östergarnsholm observatorium strax öster om Gotland, utrustar den här stu-
dien en bas för vidare avancemang i förståelsen av samspelet mellan LLJs och LLCs och
chansen ökar att förbättra prognoser gällande väder och klimat. LLJs är korridorer av
snabbt färdande vind som kännetecknas av en maxhastighet på en viss lägre höjd. Över
Östersjön inträffar de på grund av olika sorters kontraster mellan land och hav. Detta
är framför allt kontraster i friktion och temperatur, där den lägre friktionen över havet
medför starkare vindar och tvärtom över land. Starkare vindar är mycket gynnsamt för
vindkraften till havs eftersom de kan förse vindkraftverken med mer kraft vilket är en
fördel för mer effektiv vindkraft. I samma veva som vindarna bidrar till en effektivare
vindkraft, så förkortar LLJs livslängden på vindkraftverken. Relevant för den här stu-
dien är också LLJs förmåga att modifiera termodynamiken i den omgivande luften. Detta
görs genom att LLJs skickligt transporterar värme, fukt och aerosoler till högre höjder.
Detta kan småningom leda till att LLCs bildas och utvecklas, eftersom moln kräver vat-
tenånga och aerosoler för att bildas. Studier kring LLJs och LLCs var för sig finns det
ganska gott om, men studien om samspelet mellan de båda är helt nytt. LLJs mäts med
hjälp av en lidar som förser information om vindens fart och riktning. LLCs mäts med
hjälp av en ceilometer som är en sorts lidar där man erhåller information om basen på
molnen. Den här studien visar att LLJs är starkast och närvarande mest frekvent under
vintern och svagast och närvarande minst under sommaren. LLCs följer samma mönster
i frekvens som LLJs och är närvarande mest frekvent under vintern och minst under som-
maren. Molnbasen är avsevärt högre under sommaren och det kan kopplas till att LLJs
är verksamma på lägre nivå då än resten av året. Under vintern är molnbasen och LLJs
på nästan samma höjd. Denna studie berör makroskalan medan framtida forskning kan
beröra mikroskalan lite mer. Vad det är för typ av moln dessa LLJ-influerade LLCs är, vad
de består av och om de producerar någon nederbörd och i så fall vilken sorts nederbörd.


