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Pelle vill sälja Västnyland med

VÄDRET
Det ﬁnns pengar att hämta i vädret. Skärpta effektivitetskrav och förändringar i klimatet gör att de möjligheterna
bara ökar. Med sin väderstation i Svartå, som han gjort
tillgänglig via internet, vill Per-Erik Grönroos väcka till
insikt om dem.
Själv räknar han inte med att bli rik
på kuppen, så företagare han är.
– Skall man göra pengar, skall man
nog syssla med andra saker.
Det senaste dryga halvåret har visat
att hans väderstationskoncept fungerar. Vill någon köpa, kan det ge en
slant – att investera i åsk- och blixtsensorer.
Men den primära målsättningen är
alltså en annan.
Han vill visa på den nyttopotential
som ﬁnns i exakta besked i realtid om
vädret på en given plats.

Energibehov i kylan
Pelle Grönroos intresse för väderleken har sin ursprungliga förklaring
i hans ﬂyghobby. Men det ﬁnns en
mycket bredare och mera allmängiltig bas än så. En del av den faller direkt tillbaka på vårt geograﬁska läge.
– Vädret är a och o för oss som ﬁnns
här uppe i norr, i kylan. Temperaturen ute är egentligen inte så intressant i sig. Men så fort det blir kallare ute, ökar energibehovet. Och då
handlar det om pengar.
– Vilket är husets energibehov?
Kan det löna sig med jordvärme? Hur
mycket ﬂis eller pellets behöver man
köpa? När, och till vilket pris? ger han
några exempel på ekonomiska frågeställningar med direktkoppling till
vädret.
Prognos inte nog
Prognoser är det hävdvunna hjälpmedlet för den som vill hålla sig à
jour. För bönder som är måna om
att veta om det kommer att hällregna just i dag, för taktäckare som av
samma orsak behöver veta om det är
OK att börja riva upp gammalt och
lägga nytt.
Men prognoser ger inte hela sanningen: Lågtrycket i sydväst, kommer det att passera norr om eller söder om eller rakt över?
En lokal väderstation kan göra bilden fullständig: Blåser det upp från
nordost, är det bara att räkna med
att lågtrycket och nederbörden är
på väg.
– Viktigt att veta, i dag när alla är

tvungna att vara så effektiva i sina
jobb.

Seglingsväder i Västnyland?
Rätt besked från rätt väderstation
kan förstås också fresta till förlängda veckoslut.
– Jobbar man i Helsingfors och har
en stor, fin segelbåt i Hangö eller
Ekenäs, vill man gärna veta om vädret där är sådant att det kan löna sig
att sluta två timmar tidigare, förklarar Pelle Grönroos.
Det skulle sitta bra med väderstationer exempelvis i småbåtshamnar, tycker han, och talar om hur
ett utbyggt väderstationsnät – lätt
tillgängligt över internet exempelvis via Raseborgsportalen – kunde
gagna också företagare i olika branscher och regionen Västnyland som
helhet.
Sol drar turister
Lika väl som båtägaren är betjänt
av att veta hurudant vädret i vattnen kring hemhamnen är, har turister behov att veta huruvida regn eller
sol är att räkna med vid ett tilltänkt
besöksmål.
Ett besked om strålande sol för
stunden kan rent av locka turister
till regionen. Vare sig det gäller ett
besök på Svartå slott, en cykel- eller skidtävling, eller kanske någon
av ﬁsketävlingarna i Svartån, kunde en väderstation göra marknadsföringsnytta.
Klimat med tvärare kast
Den nyttan kommer inte att avta i ett
litet längre tidsperspektiv. Tvärtom.
Helt säkert kan man visserligen inte säga vad som komma skall.
– Men vi kan inte vänta hundrafemtio år med att förutsäga hur vädret kommer att se ut om hundra år,
som Pelle Grönroos konstaterar.
Han är övertygad om att klimatförändringen är ett faktum. Den innebär
att vi får ställa in oss på allt häftigare svängningar i väderleken i framtiden: Kraftigare regn, kraftigare åskväder med ﬂera blixtnedslag.
En sannolik konsekvens av slikt

Mellanstation på vägen från sensorer till datorskärm. Vid väderstationen i Svartå är det trådlös överföring av väderdata som
gäller.

oväder, vid sidan av blöta turister, är
ﬂera bränder och mera skador på allsköns hemelektronik.
Så, jo, också försäkringsbolagen
borde vara intresserade.

Vädret är
a och o för
oss som ﬁnns
här uppe
i norr, i kylan.

”Påverkar vår vardag”
De följder som klimatförändringarna förväntas få är skrämmande,
tycker Pelle Grönroos. Särskilt tänker han på risken för att grundvattnets kvalitet och nivå påverkas, och
på kraftiga oväder med allt vad de
kan leda till.
Han tror inte att rapporten som
FN:s internationella klimatpanel
IPCC nyss offentliggjorde säger tillnärmelsevis hela sanningen. Orsaken till det är att klimatexperterna
ännu inte har tillräckliga belägg och
bevis för det man anser sig veta, förmodar han.
– Experterna vill vara på säkra sidan. Men det dom säger är nog sant.
– Jag tror att vi här i Finland kanske
kommer att klara oss relativt bra.
– Men klimatförändringen kommer deﬁnitivt att påverka vår vardag, snabbare än vi väntat oss.
TEXT: PETER JOHANSSON

peter.johansson@vastranyland.ﬁ
FOTO: MATS ENGBLOM

mats.engblom@vastranyland.ﬁ

Pelle Grönroos uppfattar konsekvenserna av klimatförändringen som skrämmande. Men i vädret – sådant det bl.a. kan iakttas i Svartå i realtid på internetadressen www.pgsound.com – ﬁnns det också pengar att hämta.

III RÖTTERNA I POJO
Företagaren Per-Erik Grönroos bor och
verkar i dag i Svartå.
Han jobbar numera med allt från jordvärme till musikinspelningar, fotografering, webbdesign och företagspresentationer på dvd.
Sina rötter har han i Pojo, men han är
uppvuxen i Ingås vänortskommun Håbo
i Sverige där han började spela folkmusik liksom familjen i övrigt.
Efter återﬂyttningen till Finland på 80talet har han spelat med bl.a. Ingå spelmansgille och Eije Oscarsson.
Jobbat har han, bland mycket annat,
som ljudtekniker vid Yle och Silja Line
samt som projektledare med ansvar för
audio- och videoplanering på dåvarande
Kvaerner Masa-Yards varv.

Mångfasetterad bild av vädret på trådlös väg
Det är inte utan att vyn i datorskärmen för tankarna till instrumenteringen i och utsikten från förarkabinen i ett mindre ﬂygplan. Men ingen
del av Per-Erik Grönroos väderstation ligger mera än tjugo meter över
marknivån.
Så högt placerad, en bra bit bort
på en öppen plats där blåsten har fri
passage i alla riktningar, är vindmätarens givare placerad. Huvudgivare, vill säga, för hemma på garagetaket och hustaket ﬁnns ﬂera likadana som back-up och för genomsnittskalkylering av vinden.
Det som betraktaren får besked
om, efter att från PG Sounds hemsida ha klickat sig fram till vyn med

Svartåväder i realtid, är ingalunda
bara vindriktning och vindhastighet för stunden.
Förutom medelvindens minimioch maximivärden hittar man här
också vindhastigheterna i byarna.
Allt efter behag – bara att välja sort
– angivet i knop, kilometer i timmen
eller meter i sekunden.

Energiﬂöde och UV-strålning
Ägnas vinden ett kapitel, saknas
heller inte detaljerade uppgifter om
temperatur, lufttryck, luftfuktighet,
nederbörd, den såkallade molnbasens höjd och tidpunkterna för solens respektive månens upp- och
nedgång.

I fråga om temperaturen, anges inte enbart den faktiska – utan också
den upplevda, som påverkas av luftfuktighet och vindhastighet.
Till helheten hör dessutom mätinstrument som anger ﬂödet av solenergi, antingen i watt per kvadratmeter eller i procent av energimängden vid helt molnfri himmel, och
UV-strålningen för stunden.
Det sistnämnda är väderstationen,
vad Pelle Grönroos vet, ensam om
bland dem som upprätthålls i privat regi här i landet.

Solceller och batterier
Sensorerna som behövs för insamlingen av data, drivs med solcel-

ler och uppladdningsbara batterier. Dataöverföringen från sensorer till en mottagare sker på trådlös
väg, trådlöst vidarebefordras data
sedan också till det grönrooska serverrummet.
Den programvara som behövs, både för presentationen, samt för insamlingen av data och beräkningarna på basen av dem, har modiﬁerats
av Pelle Grönroos för att bättre svara mot de krav han ställer.
Men allt hänger inte på programvaran, korrekt montage av sensorerna och riktig kalibrering är av yttersta vikt med tanke på tillförlitligheten. Ett enda felaktigt mätresultat förvränger hela slutresultatet.

Åskradar kostar
Investeringarna i hårdvara, apparatur, för att kunna ställa upp en väderstation av det här slaget är inte överhövan stora.
Pelle Grönroos talar om ett par tusen euro.
Vill man komplettera med åskradar, blir det betydligt dyrare. Då
handlar det om fem–tiotusen euro,
plus mycket krävande kalibrering.
Någon åskradar ingår därför inte
inte i helheten, åtminstone inte ännu.
Däremot har Pelle Grönroos lagt
ut en länk till de väderstationssidor
med bl.a. just åskradar som Vaskinet
upprätthåller med Lojo som bas. PJ

