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SolSyStemetS värSta

Stormar
av Andreas johansson

här på jorden väcker extrema väderförhållanden både nyfikenhet och fruktan. men ute på vårt solsystems andra planeter 

finns väderfenomen som inte liknar något här hemma. 



AKTuELL fORSKNING

att förstå väder har alltid intresserat människan, både ur 
ett vardagligt perspektiv och på grund av dess kom-
plexitet och oregelbundenhet. På senare tid har vår 

nyfikenhet nått ut till vädret på andra planeter, och där har 
vi hittat väderfenomen som saknar motstycke på jorden. 
I den här artikeln ska vi tala om en av de mest fantasieg-
gande egenskaperna hos ett klimat – stormar!

Solsystemets åtta planeter brukar delas in i två kate-
gorier. Merkurius, Venus, jorden och Mars tillhör sten-
planeterna, eller de jordlika planeterna, medan Jupiter, 
Saturnus, Uranus och Neptunus tillhör gasjättarna. Just 
som namnen antyder så har stenplaneterna en tydlig fast 
kärna, medan vi inte är säkra på ifall gasjättarna har en fast 
kärna över huvud taget innanför den tjocka atmosfären 
som i huvudsak består av vätgas i olika tillstånd, beroende 
på trycket.

Alla planeter utom Merkurius har en atmosfär. Solen 
går helt enkelt för hårt åt på Merkurius för att den ska 
kunna hålla kvar atmosfären med sin lilla gravitation. De 
övriga planeterna har väldigt olika egenskaper när det 
kommer till väder. Det finns inte två planeter som påmin-
ner om varandra i vidare utsträckning, trots att alla plane-
ter en gång i tiden tros ha uppstått ur samma gasmoln.

Det är huvudsakligen två principer som ger upphov till 
stormar – temperaturskillnader och planetens rotation. 
Under olika tider på planetens dygn hettas olika delar av 
den upp. När gasen värms upp så stiger trycket, och den 
vill då söka sig till områden där det är lägre tryck.

Jupiters stora röda långkörare

Dokumentation finns sedan ca 350 år tillbaka av en stor 
röd fläck på Jupiters yta, helt enkelt kallad Jupiters Stora 
Röda Fläck. Den ligger ganska stadigt på breddgraden 22º 
syd. Det händer ibland att den blir svagare i de synliga våg-
längderna hos ljuset, men är fortfarande synlig i infraröd- 
och radiostrålning. Trots detta och att atmosfären föränd-
ras hela tiden så finns hela tiden den röda fläcken kvar.

Det var länge oklart vad den här fläcken var, och kun-
skapen tilltog långsamt när kvaliteten hos instrumenten 
blev bättre. På 1960-talet kunde man urskilja att fläcken 
hade en moturs rotation. De första sonderna som nådde 
fram till Jupiter var Pioneer 10 och 11. De skickade tillbaka 
stillbilder av planeten 1973 som beskrev strukturen, och 
när Voyagersonderna nådde fram till Jupiter år 1979 och 
tog en tidsserie med bilder så avslöjades fläckens dyna-
mik. Fläcken är egentligen är en väldig motsols roterande 
storm som roterar runt sig själv på ungefär sex jorddagar, 
med vindhastigheter upp till 120 m/s vid fläckens yttre 
delar. Den följer med Jupiters rotation runt planetaxeln på 
ungefär tio timmar.

När en rörelse sker längs ytan på en roterande sfärisk 
kropp så uppstår ett fenomen som kallas för corioliskraf-
ten. Den bygger på att olika delar av planetens yta rör sig 
med olika hastighet, för att rotationsperioden måste vara 
samma på hela planeten, men avståndet till rotationsaxeln 

är olika. När gasen rör sig från ett högtryck och mot ett 
lågtryck så kommer lågtrycket att flytta på sig när planeten 
roterar medan gasen flödar dit. Den missar lågtryckets 
centrum, och corioliskraften skapar en gigantisk virvel-
vind, en cyklon. Den roterar moturs på det norra halvklo-
tet och medurs på det södra halvklotet.

När ett vädersystem roterar kring ett högtryck bildas en 
anticyklon som roterar åt andra hållet.  Har ni listat ut ni 
ifall den Stora Röda Fläcken är en cyklon eller anticyklon? 
Den roterar ju motsols på det södra halvklotet, i omvänd 
riktning mot hur en cyklon skulle rotera på Jupiter. Alltså 
är den en anticyklon, centrerad kring ett högtryck.

Dess form är oval med den långa axeln dubbelt så lång 
som den korta axeln. Den långa axeln spänner mellan två 
och tre jorddiametrar, men observationer visar att om-
kretsen håller på att krympa med ca 100 mil om året och 
att den bli mer cirkulär med tiden. I maj meddelade ett 
forskarlag lett av NASA:s Amy Simon att de uppmätt dess 
nuvarande storlek till ungefär en jorddiameter, mindre än 
någonsin förut. Ifall den fortsätter att runda till sig själv i 
samma takt som den gör nu så kommer den att vara helt 
cirkulär år 2040.

Frågan hur stormen kan ha hållit på så länge som den 
har gjort (och vem vet hur länge den höll på innan den 
började dokumenteras) är en aktiv fråga. Modellering med 
nuvarande teorier om stormdynamik har svårt att repro-
ducera en storm som inte ebbar ut inom ett par decennier. 
En storm är en turbulent process, och turbulens tappar 
energi fort, så den behöver alltså få energitillskott någon-
stans ifrån.

Corioliskraften ger också upphov till väderbälten, något 
som också förekommer på alla planeter med en atmosfär. 
Ett exempel på väderbälten på jorden är de strömmar som 
man använt sig av för att segla till Amerika och tillbaka 
ända sedan Christoffer Columbus’ tid. Då seglade man 
västerut på ett väderbälte och sedan tillbaks österut på ett 
annat. Ett annat exempel är Jupiters väderbälten, som man 
kan se med ett bärbart teleskop från sin bakgård.

Vanligtvis när man modellerar stormar så tar man 
bara hänsyn till horisontala flöden, ofta i regionen där två 
väderbälten skiljs åt. Det känns ganska naturligt på jorden, 
eftersom atmosfärens tjocklek är bara en bråkdel av dess 
utsträckning. På planeter där atmosfären tros vara djupare 
har man länge antagit att vertikala flöden av gas tillför så 
lite energi att det inte spelar någon roll. De senaste rönen 
visar dock att vertikala flöden som byter ut kall gas mot 
varm gas från planetens inre, tillsammans med horisontala 
flöden av gas samt sammanslagningar med mindre stor-
mar som bildas mellan väderbälten, kan förlänga stormens 
livslängd med upp till 100 gånger! Detta är ett steg på 
vägen till att förstå den mycket underliga stormen.

Att nuvarande teorier inte klarar av att förklara den 
långa livslängden hos den röda fläcken betyder inte att det 
är något övernaturligt som sker på Jupiter. Nuvarande teo-
rier har svårt att förklara livstiden hos stormar på jorden 
också. Det finns dokumentation av stormar till havs som 
har funnits i åratal!
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motsatt sida: saturnus’ unika sexkantiga polarstorm. färgerna har överdrivits för att visa skillnad på djupa (röda) och höga (gröna) moln.
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Man vet inte säkert vad som ger upphov till den röda 
färgen. Den varierar tydligt i nyans, från mörkrött till näs-
tan vitt, och bevis finns för att de mer röda delarna också 
är hetare. Laboratorieexperiment på jorden har kunnat 
återskapa färgen med organiska molekyler och fosforför-
eningar, t.ex. röd fosfor.

År 2016 kommer NASA:s sond Juno att nå fram 
till Jupiter och har som huvuduppgift att 
undersöka atmosfären bättre, att samla 
in mer data om Jupiters innandö-
me samt att mäta magnetfältet.

Saturnus’ hexagon

Två av våra mest folk-
kära rymdsonder, 
Voyager 1 och 2, 
upptäckte 1981-82 en 
mystisk företeelse hos 
molnstrukturen på 
Saturnus under sin för-
biflygning av planeten. 
Vid dess nordpol kunde 
man urskilja ett tydligt 
hexagonformat mönster 
runt den 78:e breddgraden 
(se bilden här intill). År 2004 
nådde rymdsonden Cassini fram 
till Saturnus och kunde fördjupa sig 
bättre i den märkvärdiga upptäckten.

Den 78:e breddgraden på jordens norra 
halvklot går genom mellersta Grönland, 
Svalbard och Norra Ishavet. Trots den 
ringa storleken hos longituden jämfört 
med dess ekvator, så skulle jordens hela diameter få plats 
inuti Saturnus’ hexagon. Den roterar med ungefär samma 
period som planetens dygn, just över tio timmar. I mit-
ten av hexagonen finns en virvelström. och man kan se 
en likadan virvelström på Saturnus’ sydpol, fast utan det 
hexagonformade mönstret.

Som vi nämnde tidigare så finns det väderbälten på alla 
planeter med atmosfär, så även på Saturnus. Det blåser 
som starkast vid ekvatorn, i samma riktning som planeten 

roterar, och avtar när man går mot nord eller syd. När man 
nått ca ett femtiotal grader åt vardera hållet så växlar det 
över till ett väderbälte åt motsatta hållet. Lite till så växlar 
det tillbaka och lite till så växlar det återigen. Nu börjar vi 
närma oss kanten på hexagonen.

År 2010 lyckades ett forskarlag vid Oxfords universitet 
i Storbritannien med att återskapa det hexagon-

formade mönstret i ett laboratorium. De 
visade att det är friktionen mellan 

väderbälten som ger upphov till ett 
oscillerande mönster, som kan 

ge upphov till en självsväng-
ning med sex noder – ett 

hexagonformat mönster. 
De visade också att fin-
justeringen också måste 
vara hyfsat noggrann, 
varför man inte ser 
samma mönster någon 
annanstans, inte ens på 
den motsatta polen av 
samma planet. Det kan 
dock inte vara en alltför 

noggrann finjustering, 
eftersom vi kan se den och 

den varit tillräckligt långli-
vad för att finnas kvar sedan 

upptäckten på 1980-talet.
Under våren 2014 lade dessutom 

ett spanskt forskarlag fram rön som 
visar att hexagonens rotationshastighet har 
varit väldigt konstant genom åren. Det skulle 
kunna tyda på att vädersystemet som ger 
upphov till hexagonen är så djupt rotat att 
det är kopplat till planetens inre, som i all-

mänhet är väldigt svårt att observera. Radiostrålningen från 
planetens inre har tidigare visat sig också ha samma rota-
tionsperiod som hexagonen, vilket styrker deras argument.

Venus’ elektriska stormar

Venus ligger på en omloppsbana strax innanför jordens, 
och brukar kallas för jordens systerplanet. Dess radie är 
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fläcken krymper: bilder tagna med Hubbleteleskopet visar att jupiters största storm håller på att minska.

2004 20141995

saturnus hexagon, färgkodad för 
att visa upp olika delar av väder-

systemet.
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95 % av jordens radie, och 81,5 % av dess massa. Dess 
atmosfär är dock helt olik vår. Ungefär 96 % består av 
koldioxid, resten av kväve, och temperaturen vid dess yta 
ligger över 450 ºC. Trycket vid ytan är 92 bar eller samma 
tryck som det är en kilometer ner i vattnet på jorden.

Förmodligen var Venus mycket sävligare i sin ung-
dom, kanske även med öppna hav på ytan. Dess tjocka 
atmosfär och höga halter av koldioxid har dock gett 
upphov till en enorm växthuseffekt som lett till dess höga 
temperaturer. Man tror att jorden en gång hade en lik-
nande atmosfär som Venus, med tryck upp mot 100 bar 
och mest bestående av koldioxid. Den senare förekom-
sten av öppna hav tillsammans med ett ständigt skifte av 
tektoniska plattor förde ner det mesta av koldioxiden ner 
i marken.

Venus saknar magnetfält och är alltså helt oskyddad 
från solvinden, som huvudsakligen innehåller laddade 
partiklar som protoner och elektroner. Denna solvind, 
tillsammans med de höga temperaturerna, har lett till 
att atmosfären skapar ett eget magnetfält utav joniserade 
partiklar, en så kallad magnetosfär. Jordens magnetosfär 
ligger utanför vår atmosfär, där vårt magnetfält möter 
och trycker undan solvinden. Eftersom Venus inte har ett 
magnetfält från planetens inre, så blir alltså dess atmosfär 
magnetiskt laddad. Man har inte direkt observerat elekt-
riska urladdningar, alltså blixtar, i Venus’ atmosfär, men 
man har sett så kallade Whistlervågor. Whistlervågor är 
störningar i radiobandet, som låter just som en vissling om 
man spelar dem genom högtalare. De förekommer även 
på jorden, och man kan ofta höra Whistlervågor som upp-
kommit i en storm på andra sidan klotet genom en vanlig 
analog radioapparat.

Det finns även svaveldioxid i atmosfären på Venus. 
Koldioxid, vattenånga samt svaveldioxid reagerar med 
varandra och skapar svavelsyra. Molnen som byggs upp av 
svavelsyran skärmar av synligt ljus och hindrar oss från att 
se ytan med ögat.

Istället får vi titta på Venus’ yta i radiobandet från 
jorden. NASA planerar att sända sonden Venus In Situ 
Explorer (VISE) som ska landa på Venusytan och studera 
den närmare.  Svavelsyran regnar från molnen regelbun-
det, men regnet når aldrig ytan, utan förångas igen på väg 
ned. Detta fenomen kallas fallstrimmor, eller virga, och 
förekommer även på jorden.
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Venus: virvelstormen 
vid planetens sydpol, 

som studerats av 
esA-sonden Venus 
express, växlar 
ständigt form 
tack vare att 
planeten roterar 
olika vid olika 
breddgrader.

Tromber och planettäckande stormar på Mars

Atmosfären på Mars består just som hos Venus mest av 
koldioxid. Sedan finns det små mängder ädelgaser, kväve, 
syre, vattenånga, kolmonoxid och metan. Atmosfären på 
Mars är ungefär 14 000 gånger tunnare än den på Venus, 
och ungefär 160 gånger tunnare än vår atmosfär. Medel-
temperaturen ligger någonstans mellan –65 och –50 °C.

Den låga temperaturen och det låga trycket hindrar 
Mars från att ha öppna hav, vilket är den största orsaken 
till att vädret inte är så oförutsägbart som det är på jorden. 
Man har bara samlat klimatdata på Mars sedan 1999, men 
de data man samlat visar att väder under olika tider och på 
olika platser återkommer från år till år, med en avvikelse 
på runt en vecka.

Detta betyder inte alls att vädret är sävligare på Mars än 
vad det är på jorden. När sonden Mariner 9 nådde fram till 
Mars och lade sig i omloppsbana fick Marsentusiasterna en 
tråkig överraskning. En planetomspännande storm rådde, 
och bara det allra högsta berget, Olympus Mons, kunde 
skönjas ovan dammet. Stormen höll i sig i en månad, och 
denna planetomspännande storm har visat sig vara ett 
återkommande fenomen och är som vanligast när Mars är 
som närmast solen i sin lätt elliptiska bana.

År 2001 lade man märke till att en storm hade börjat 
i ett område vid namn Hellas Basin genom Hubbletele-
skopet. Nästa dag hade stormen utvidgat sig så kraftigt 
att den täckte hela planeten! Dessa stormar utgör ett stort 
problem för Marslandare. Det upprörda dammet lägger 
sig på solpanelerna och hämmar energiupptaget. I mars 
2005 hade effektiviteten hos solpanelerna på Marslan-
daren Spirit sjunkit till runt 60 % av den ursprungliga 
effektiviteten. Ingenjörerna blev dock väldigt förvånade 
när effektiviteten helt plötsligt steg igen till 93 %.  Dagen 
efter siktades jättelika dammvirvelvindar, som förmod-
ligen passerade över Spirit och blåste av dammet från 
solpanelerna. Dammvirvelvindarna blir till när marken 
hettar upp den kalla luften, och de kan bli så stora som 
700 meter tvärs över och kan vara i minst 26 minuter. De 
lämnar spår i sanden där de drar fram och på vissa på 
virvelvindar syns flera kilometer långa skuggor.

tromb på mars år 2012. Den här var 800 meter hög och flera 
hundra meter lång.  
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Uranus och Neptunus

Neptunus ligger utanför Uranus och är också den yttersta 
planeten i solsystemet. Man brukar para ihop Uranus och 
Neptunus när man talar om planeterna – de är båda två 
gasjättar med ungefär samma massa och volym och de är 
grannar i solsystemet. Men när det kommer till klima-
tet så är de väldigt olika. När Voyager 2 passerade förbi 
Uranus 1986 lade man märke till hur jämn och homogen 
ytan var. De få strukturer som syntes var symmetriska 
ringformade band längs dess longituder. Uranus är också 
den kallaste planeten i solsystemet. 

När sonden tre år senare passerade Neptunus syntes 
det tydliga och våldsamma vädermönster i atmosfären 
som tydde på ett aktivt klimat. Voyager 2 upptäckte också 
en stor mörk fläck på Neptunus som påminde om Jupi-
ters Stora Röda Fläck. Dess livslängd är bara några år, till 
skillnad från Jupiters fläck som funnits i mer är 350 år, 
men i övrigt är de ganska lika. Det är en stor mörk fläck 
på Neptunus ungefär lika ofta som det inte är det. Den 
spänner ungefär en jorddiameter från sida till sida och är 
av typen anticyklon, alltså en storm centrerad kring ett 
högtryck. Vindarna är som starkast vid de yttre delarna 
av fläcken och uppmäter hastigheter runt 600 m/s. Detta 
är på snudden till atmosfärens ljudhastighet och det är 
också de starkaste vindarna på någon planet i solsystemet. 
Ljudhastigheten hos en gas varierar med tryck och densi-
tet. Ljudhastigheten på jorden är ungefär 320 m/s, men de 
starkaste vindarna vi har uppmätt är 85 m/s.

År 2006 upptäcktes även en mörk fläck i Uranus atmo-
sfär. Planeten hade då sin sommar, och man tror att den 
extra värmen som den får under sommaren ger planeten 
tillbaka lite av sin energi. I övrigt anses det inte hända så 
mycket på Uranus ur ett dynamiskt perspektiv.

aNDreaS johaNSSoN är doktorand i astronomi vid Islands universitet i Reykjavik.

Framåtblick

Vi får hela tiden reda på mer om vad som händer med väd-
ret i vårt solsystem. Några pågående eller planerade uppdrag 
har som deluppdrag att utforska klimat i solsystemet. Vi 
nämnde Juno tidigare, som ska utforska Jupiter bättre, och 
VISE som ska titta närmare på Venus’ geologi. Cassini, som 
ligger i omloppsbana runt Saturnus, har 
fått sitt uppdrag förlängt flera gånger, 
nu senast till 2017. De senaste tio åren 
har det varit fem eller sex pågående 
uppdrag på eller runt Mars, bland andra 
Marslandaren Curiosity som fortfarande 
lär oss massvis om planeten. Så håll er 
uppdaterade, för det görs nya upptäckter 
hela tiden! 

mörka fläckar i Voyager 2:s bild på neptunus från 1998.
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