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Abstract

The Quasi-Biennial Oscillation and its Effects on the Tropospheric Climate
Oliver Nordvall

The Quasi-Biennial Oscillation (QBO) is the strongest phenomena influencing the
stratopheric (~15-50 km height) circulation over the equator. QBO has two phases of
downward propagating easterly and westerly winds, which has a total period of
approximately 28 months and the phase is defined by the wind direction between the
airpressure 25-50 hPa, which is roughly at a height of 30 km. QBO is induced by
atmospheric gravity waves originating from the troposphere (~0-15 km height) and are
generated by a plethora of sources, such as tropical convection and wind shear. The
winds propagate downward at about 1 km per month through the stratosphere until
reaching the tropopause (~15 km height) where they dissipate. The wind speed is at
its maximum in the middle of the phase, where the wind shear is at its lowest, and the
easterly winds can grow up to 30 m/s whilst the westerly winds reach roughly 15 m/s.

Although the QBO is an equatorial phenomena it has a poleward component
radiating its signal from the tropics to the higher latitudes where it affects other
circulations such as the stratospheric polar vortex on the northern hemisphere (NH).
The polar vortex consists of westerly winds around the polar region and is a major
influence on the winter climate on the NH and thereby allows the QBO to indirectly
affect the tropospheric climate through it. The easterly QBO disturbs and weakens
the polar vortex, which results in warm subtropical air penetrating the vortex and
warming the Arctic region whereas the polar air is released southward creating a
colder winter on the NH. The westerly QBO on the other hand enhances the polar
vortex and contains the cool polar air over the Arctic, which results in a milder winter.

The correlation between QBO and El Niño Southern Oscillation (ENSO) as well as
the tropical cyclones (TC) has either changed (ENSO) or completely disappeared
(TC). The ENSO-QBO correlation depends on which phase of ENSO coincide with
which phase of QBO, where El Niño coinciding with easterly QBO and La Niña
coinciding with westerly QBO results in wind anomalies in the NH stratosphere. If the
opposite combination takes place the wind anomalies will instead be situated in the
subtropical troposphere, displacing the subtropical jet poleward.

To what extent these stratospheric winds exert their influence is to some degree
still uncertain, but that they have an effect on the tropospheric climate is unbeknownst
to no one.
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Sammanfattning

Quasi-Biennial Oscillation och dess påverkan på klimatet i tropsfären
Oliver Nordvall

Cirkulationen i den ekvatoriella stratosfären (ca 15-50 km höjd) domineras av
Quasi-Biennial Oscillation (QBO), ett zonalt (parallellt ekvatorn) vindfenomen med två
faser bestående av östliga respektive västliga vindar och en period på ca 28
månader. Fasen definieras mellan lufttrycken 25-50 hPa, vilket representerar en höjd
på ca 30 km. Drivkraften bakom QBO är ett brett spektrum av atmosfäriska
gravitationsvågor som skapas genom bland annat den tropiska konvektionen,
vindskjuvning och frontsystem. Vindarna propagerar vertikalt nedåt genom
stratosfären med ungefär 1 km per månad tills de når tropopausen (ca 15 km) där
vindarna försvagas kraftigt till ett zonalt medelvärde på 0 m/s. Vindhastigheten under
östlig QBO uppgår i ca 30 m/s medan västlig QBO uppgår i ca 15 m/s, och är
maximal i höga stratosfären samt i mitten av faserna där vindskjuvningen är minimal.

QBO sprider sig meridionalt (nord-syd) från tropikerna till högre breddgrader
genom stratosfären där andra fenomen som den stratosfäriska polarvirveln kan
påverkas på norra halvklotet (NH). Polarvirveln består av västliga vindar i stratosfären
runt polarregionen och är en stor influens på vinterklimatet i framförallt Europa och
Nordamerika. Genom polarvirveln kan QBO indirekt påverka klimatet i troposfären
(ca 0-15 km), där den östliga fasen av QBO försvagar medan den västliga fasen av
QBO förstärker polarvirveln. En försvagad polarvirvel innebär en varmare
medeltemperatur på Arktis och att kallare polarluft söker sig söderut och orsakar kalla
vintertemperaturer.

Troposfäriska klimatfenomen som El Niño Southern Oscillation (ENSO) och
tropiska cykloner (TC) har uppvisat ett samband till QBO, men sedan förändrats
(ENSO) eller helt försvunnit (TC). ENSO-QBO korrelationen förändras beroende på
vilken fas QBO respektive ENSO är i relativt varandra. Då El Niño sammanfaller med
östliga QBO samt La Niña sammanfaller med västliga QBO uppstår vindanomalier vid
höga latituder i NH:s stratosfär, medan vid omvända sambandet förflyttar sig
vindanomalierna till subtropikerna i troposfären och kan där förskjuta den subtropiska
jetströmmen norrut.

Att de stratosfäriska vindarna påverkar troposfären är känt, men hur och till vilken
grad är ännu inte uppenbart. På grund av den korta tidsperiod med kontinuerliga och
tillförlitliga vindmätningar i stratosfären uppkommer flera hypotetiska effekter av QBO
och dess påverkan på klimatet i troposfären.

Nyckelord: Quasi-Biennial Oscillation, QBO, Klimat, Polarvirvel, ENSO, TC,
Holton-Tan Effect
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1. Inledning

I en atmosfär där planeten inte roterar skulle den allmänna cirkulationen bestå av en
cirkulation mellan ekvatorn och polerna. Luften skulle stiga vid ekvatorn och förflyttas
till polerna där den kyls och sjunker för att sedan färdas tillbaka till ekvatorn. I en
sådan atmosfär skulle klimatet vara otroligt annorlunda och stora klimatfenomen
mycket färre än vad det är på en roterande planet. På grund av att jorden faktiskt
roterar runt sin egen axel, som dessutom lutar ca 23-24◦, försvåras en komplett
beskrivning av jordens allmänna cirkulation avsevärt. Rotationen ger upphov till
advektion av rörelsemängd i zonal riktning (längs en given latitud, parallellt med
ekvatorn) och expanderar då till ett tredimensionellt storskaligt dynamiskt system, där
hav och land interagerar med varandra och atmosfären. Dessa interaktioner bildar
lokala klimatsystem i ett otal regioner över jorden och orsakar återkommande
klimatfenomen som påverkar dessa klimat och i vissa fall även den globala allmänna
cirkulationen (Rohli och Vega 2015; Wallace och Hobbs 2006).

Klimatfenomen förstärks eller tydliggörs ofta av extrema variationer i lokala eller
globala miljöer, där en lokal miljöförändring kan vara magman och tryckvågen från en
vulkan, medan en global miljöförändring kan vara vulkanens aska som sprider sig ut i
atmosfärens allmänna cirkulation. Ett exempel på detta är det kraftiga vulkanutbrottet
av Krakatau i Indonesien 1883 som hade stor betydelse för forskning inom bland
annat atmosfärsdynamik. En anledning till att denna händelse var viktigare än tidigare
naturkatastrofer var att forskningssamfundet hade växt och global kommunikation i
form av telegram hade nyligen uppfunnits. Efter utbrottet kunde den vulkaniska
askans östliga rörelsemönster i medelhöga atmosfären studeras globalt och kallades
för ”Krakatoa Easterlies”. Först i början av 1900-talet genom luftballongsexperiment
av A. Berson vid ekvatorn i Afrika uppmärksammades det att även västliga vindar
förekom i medelhöga atmosfären och namngavs ”Berson Westerlies”. Det var inte
förrän på 1960-talet som sambandet mellan ”Krakatoa Easterlies” och ”Berson
Westerlies” upptäcktes och därmed vindfenomenet QBO (Quasi-Biennial Oscillation;
se sektion 2.2) i stratosfären (Hamilton 2012; Baldwin et al. 2001).

I denna studie undersöks QBO och dess påverkan på den låga atmosfären samt
vad som påverkar och orsakar oscillationen. I bakgrunden beskrivs centrala delar av
atmosfären och de flöden och oscillationer som har en inverkan på QBO eller som
QBO påverkar i troposfären. Syftet med att studera QBO i stratosfären är att det är
känt att cirkulationer och flöden i medelhöga atmosfären har en inverkan på klimatet
och väderförhållanden i låga atmosfären (Rohli och Vega 2015).

De stratosfäriska vindarna mäts med antingen markbaserade instrument,
rawinsondes (radiosonder vid vindmätningar) eller satelliter. Dessa data används i
klimatmodeller för att förutsäga hur vindarna påverkar atmosfären och klimatet
globalt eller regionalt beroende på vilken modell som används (Baldwin et al. 2001;
Hamilton 1998). För att avgöra hur klimatet påverkas av QBO används ofta data över
minst 30 år för att bilda ett statistiskt signifikant klimatscenario. Vid ovanliga
händelser, till exempel då neutral ENSO (El Niño Southern Oscillation) sammanfaller
med neutral QBO (se sektion 5), behövs ett längre intervall och det kan då behövas
fler år för att iaktta ett statistiskt signifikant resultat. Om inte tillräckligt mycket
observationsdata är tillgänglig används ofta extrapolerad data, ofta i framtiden och
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över längre tidsintervall, vilken istället används i en given klimatmodell, men då med
sämre precision eftersom alla klimatfaktorer omöjligt kan tas till hänsyn i en
extrapolation (Baldwin et al. 2001; Hamilton och Fan 2000).

2. Bakgrund

2.1 Atmosfärens sammansättning

Jordens atmosfär består av många olika gaser, där ca 99% av dess massa är kväve
(78%) och syre (21%), som enligt termodynamikens andra huvudsats vill spridas ut i
rymdens vakuum för att uppnå jämvikt, men hålls kvar av jordens gravitationen och
skapar då atmosfären. Gasdensiteten i atmosfären minskar med distansen från
jorden, vilket medför att lufttrycket minskar vid ökad altitud, och kan då användas som
en variabel för höjd istället för traditionella kilometer. Atmosfären delas upp i fem olika
skikt från jordytan och utåt, troposfären, stratosfären, mesosfären, termosfären och
exosfären. De tre sistnämnda skikten kommer inte behandlas i detta arbete (Rohli
och Vega 2015).

2.1.1 Tropopausens struktur

Troposfärens vertikala utbredning stoppas vid tropopausen, ca 10-15 km från
jordytan, där stratosfären tar vid upp till stratopausen på ca 50-55 km. Den termiska
tropopausen är inte belägen vid samma altitud över hela jorden, utan varierar
beroende av bland annat latitud och årstid, och definieras som positionen där
temperaturförändringen med avseende på altituden, dT

dz
där T är temperaturen och z

altituden, byter tecken (Gettelman et al. 2011). Ovanför tropopausen i de
extratropiska latituderna finns ett tunt lager med inversion som kallas Tropopause
Inversion Layer (TIL). Detta är delvis en konsekvens av vattenångors bidrag till en
kylande effekt vid tropopausen och ozonlagrets absorption av ultra-violet strålning
som avger värme, vilket ytterligare ökar inversionen, och den statiska stabiliteten
(Gettelman et al. 2011; Randel, Wu och Forster 2007).

Höjden av tropopausen är varierande och det finns ingen klar struktur över denna,
men generellt sett är tropopausen belägen med dess högsta altitud över den tropiska
zonen och minskar då latituden ökar. Tropopausen är inte densamma på norra
halvklotet och södra halvklotet, utan är lite förskjuten i latitud mot sommarhemisfären,
se figur 1. Den tropopaus som tidigare nämnts refererar till den termiska
tropopausen, där en relativ stabilitet råder och en temperaturinversion sker. Det finns
även en dynamisk tropopaus och beskrivs av potentiella vorticiteten (PV) som enligt
Gettelman et al. (2011) definieras som

PV = N2 θ

ρg
(ξθ + f ) (1)

där PV är direkt proportionell mot N2, den statiska stabiliteten. θ är den potentiella
temperaturen (ofta ca 380K), ρ luftdensiteten, g acceleration av gravitationen, ξθ
relativa vorticiteten på en isentrop yta och f Coriolis parametern.

En faktor av PV utgörs av den relativa vorticiteten ξθ, vilken är rotationen av till
exempel objekt eller en luftvolym relativt omgivningen, och vorticiteten av jordens
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rotation (Corioliseffekten) f och kallas tillsammans den absoluta vorticiteten. Utöver
den absoluta vorticiteten finns en faktor för vilka ytor vorticiteten verkar mellan, till
exempel två höjdplan eller i fallet i ekvation 1, isentropa ytor. PV är konservativ över
dessa ytor, vilket innebär att då f är hög (höga latituder) är ξ låg och omvänt för låga f
vid ekvatorn ger upphov till hög relativ vorticitet (Rohli och Vega 2015). Traditionellt
används PV units (PVU) [1 PVU = 10−6m2s−1Kkg−1] för att denotera var PV
konserveras, där potentiella vorticitetsarean vid 2 PVU har visat sig vara mycket nära
den extratropiska termiska tropopausen (Holton et al. 1995). Konventionellt ligger 1
PVU i höga troposfären, medan mellan 2-6 PVU ligger i den lägre stratosfären och
följer ofta nära konstant potentiell temperatur och kallas då isentrop PV (Gettelman et
al. 2011; Holton et al. 1995).

I figur 1 illustreras den termiska och dynamiska tropopausen, noterbart i tropikerna
är den dynamiska tropopausens avvikande beteende.

Figur 1. Den vertikala temperaturgradienten i blått (negativ) och rött (positiv) från pol till pol.
(A), december-januari-februari, och (B), juni-juli-augusti. Tjocka svarta linjen utgör den termis-
ka tropopausen. Svarta konturer visar isotacher av zonalvinden i ms−1. Streckade svarta linjer
representerar två olika PVU, ±2 och 6. Figur tagen från Gettelman et al. (2011).

Över tropikerna i figur 1 har potentiella vorticitetsytan en ytnormal ortogonal mot
jordytans ytnormal. Den stora gradienten av PV kan associeras med de subtropiska
jetströmmarna och begränsar den meridionala advektionen (Fueglistaler et al. 2009).
Dessa vertikala element hos vorticiteten bidrar till att den termiska och dynamiska
tropopausen inte följs åt i tropikerna och kan därmed resultera i tropopausvikning
(tropopause folding) (Gettelman et al. 2011; Shapiro 1980). Tropopausvikning sker
genom en ökning i utbytet mellan stratosfären och troposfären i tropikerna och
subtropikerna. Detta utbyte består framförallt av stratosfärisk luft som sipprar ned i
troposfären, där genom Rossby wave breaking (RWB) den isentropa PV-ytan
deformeras och bryter av luftflödet, vilket medför att stratosfärisk luft kan färdas långt
ned i troposfären (Fueglistaler et al. 2009). En del av luftvolymen kommer då
reversibellt återgå till stratosfären, medan resterande luft irreversibellt translaterar till
troposfären (Scott och Cammas 2002; Holton et al. 1995; Shapiro 1980).
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2.1.2 Gravitationsvågor

Atmosfäriska gravitationsvågor innebär en advektion av energi eller rörelsemängd
genom vågor som skapas av gravitationens verkan mellan till exempel två medium
och är en drivande faktor i bland annat QBO. Utbredningsriktningen varierar
beroende av frekvensen av vågen, där en lågfrekvens-våg har en högre zonal
utbredning, medan högfrekvens-vågor utbreder sig mer vertikalt. Detta sker bland
annat eftersom vågor med lång våglängd och långsam vertikal hastighet är mer
lättpåverkade av störningar, till exempel kraftiga vindar vilka kan ge upphov till RWB
(Fritts och Alexander 2003; Baldwin et al. 2001; Dunkteron 1997). Vågorna kan i små
skalor ge upphov till turbulens och dramatiska väderförhållanden, medan i stor skala
påverka synoptiska system och atmosfäriska oscillationer (Plougonven och Snyder
2007; Francis 1975). Gravitationsvågor kan uppstå genom ett stort antal olika
processer, så som topografiskt producerade vågor där vindar över framförallt berg
(Lee Waves) ger upphov till gravitationsvågor med våglängder på ca 10 till 100 km i
varierande amplituder. Andra källor kan vara djup konvektion i tropikerna eller
vindskjuvning i utkanten av jetströmmarna (Fritts och Alexander 2003; Baldwin et al.
2001; Durran och Klemp 1982).

I figur 2 illustreras en tvådimensionell modellsimulering av utvecklingen hos en
delvis vertikalt riktad gravitationsvåg skapad av ett 300 meter högt berg.
Strömlinjerna i figur 2a visar tydliga utslag nedströms (åt höger) berget flera km upp i
luften då den relativa luftfuktigheten (RH) är 0%. Figur 2b, 2c, 2d representerar ett
tidsförlopp av 8000, 12 000 respektive 16 000 sekunder vid RH = 90% och illustrerar
hur luftfuktigheten följer flödet via Lee Waves. Noterbart är att den kondensation som
sker (mörk skuggning) och translationen av luftfuktighet påverkar strömlinjerna
jämfört med det stabila tillståndet i figur 2a (Durran och Klemp 1982).
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Figur 2. Strömlinjer till följd av ett 300 meter högt berg vid advektion av luftfuktighetsuttryck åt
höger i form av en gravitationsvåg (Lee Wave). (a) Luftfuktighet 0% (RH = 0%). Resterande
delfigurer illustrerar ett flöde vid RH = 90%. (b) Vid t = 8000 s, (c) vid t = 12 000 s och (d) vid t
= 16 000 s. Skuggning visar moln, mörk skuggning visar molnregioner med molndensitet över
0.3 g kg−1. Figur tagen från Durran och Klemp (1982) c© Copyright 1982 AMS.

Inertia gravity waves (IGW) är gravitationsvågor med låg frekvens som uppkommer
av tröghet mellan medium, till exempel vid frontsystem eller de zonala jetströmmarna
och är vanligt förekommande i lägre stratosfären (Fritts och Alexander 2003). IGW
har en baroklinisk (densiteten av en luftvolym beror på temperatur och tryck) livscykel
på ca 12 dagar vid baroklinisk instabilitet, vilken råder på grund av den meridionala
temperaturgradienten i atmosfären (exklusive tropikerna som är barotrop; O’Sullivan
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och Dunkerton 1995; Frisius 1999; Plougonven och Snyder 2007). IGW som skapats
av frontsystem är starkast vid jordytan och försvagas med ökande altitud. Detta bidrar
till att frontgenererade IGW:s endast propagerar upp till tropopausen och låga
stratosfären, och vid tropopausen ger upphov till ca 10% av den totala vinden
(O’Sullivan och Dunkerton 1995). Jetströmmar orsakar och förstärker IGW:s, och det
anses även finnas ett samband mellan jetströmmens ”exit regions” (en rygg eller tråg
där vindhastigheten avtar och sjunker) och skapandet av IGW:s, men exakt hur detta
sker är ännu ovisst (Plougonven och Snyder 2005; O’Sullivan och Dunkerton 1995).
Trots IGW:s stora troposfäriska utbredning förekommer också starka influenser av
IGW:s i lägre stratosfären vid meridionala RWB händelser och associeras med
stratosfäriska vindar (Zülicke och Peters 2008).

Rossby-gravity waves (RGW), även kallad Mixed Rossby-gravity waves eller
Yanai waves, är ekvatoriella gravitationsvågor som har en östlig fortplantning och är
en sorts kombination av ekvatoriella gravitationsvågor och ekvatoriella Rossby-vågor.
RGW är huvudsakligen zonala, men har även en meridional hastigheten som är
symmetrisk över ekvatorn och kan divergera ca 5-10◦ i latitud. RGW skapas i
troposfären och har vanligtvis 4-5 i zonalt vågtal och en period på ca 4-5 dagar, men
har också en vertikal komponent för stigande energiflöde till tropopausen och låga
stratosfären (Raupp och Dias 2005; Baldwin et al. 2001; Hendon och Liebmann
1991; Itoh och Ghil 1988). Dessa vertikala RGW:s har en stark koppling till den
kraftiga konvektion som förekommer i tropikerna och anses vara mycket betydande
för den allmänna cirkulationen i stratosfären (Takahashi och Holton 1991; Hendon
och Liebmann 1991; Raupp och Dias 2005).

Kelvin waves (KW) är likt RGW en gravitationsvåg som skapas i troposfären, dock
med västlig fortplantning, och har observerats i stratosfären med en maximal
amplitud vid ekvatorn (Randel och Wu 2005; Baldwin et al. 2001). KW är dominanta
vid tropopausen, en anledning till detta kan vara de starka västliga vindarna i höga
troposfären, och har en inverkan på eventuella höjdförändringar av tropopausen
(Fujiwara, Kita och Ogawa 1998; Sato och Dunkerton 1997). Generellt har KW vid
ekvatorn en period på ≥ 3 dagar och har till skillnad från RGW en försumbar
meridional hastighet (Baldwin el al. 2001; Sato och Dunkerton 1997).

2.1.3 Atmosfäriska oscillationer och flöden

Det finns många atmosfäriska oscillationer med varierande perioder, styrka och
relevans, och framförallt de årliga säsongsrytmerna bidrar till variabilitet i de lägre
atmosfärslagren. I norra halvklotets (NH) stratosfär varierar vindriktningen främst
beroende av säsongerna, där vintern domineras av västliga vindar, medan under vår
och sommar ersätts de av östliga vindar (Rohli och Vega 2015; Baldwin et al. 2001). I
denna sektion berörs endast oscillationer och flöden som har ansenlig anknytning till
QBO.

El Niño Southern Oscillation (ENSO) är en oscillation i troposfären som främst
påverkar sydostasien och mellanamerika i tropikerna och subtropikerna, men också
globala väderförhållanden. ENSO består av tre faser, en varm fas (El Niño), en kall
fas (La Niña) och en neutral fas. I figur 3 illustreras El Niño fasen av ENSO.
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Figur 3. Det skuggade området i östra och centrala Stilla havet är positiva anomalier av ytvat-
tentemperaturer under El Niño 1982. Figur tagen från Gray (1984) c© Copyright 1984 AMS.

El Niño pågår under flera månader ca var tredje till sjunde år. Fasen karaktäriseras av
bland annat försvagade östliga passadvindar längs ekvatorn, lågtryckscentrum vid
den Sydamerikanska västkusten och höjning av havsnivån i östra Stilla havet medan
havsnivån i västra Stilla havet minskas. Detta medför advektion av varmvatten österut
medan ytvindar propagerar västerut, vilket ger upphov till en form av en ekvatorial
KW. Avtagandet av El Niño ger upphov motsatt effekt, och då bland annat en
ekvatorial Rossbyvåg (Rohli och Vega 2015; Wallace och Hobbs 2006). El Niño fasen
av ENSO anses även påverka och påverkas av QBO (se sektion 4.1.1). Till exempel
har ekvatorial El Niño observerats påskynda den nedåtgående fortplantningen av den
västliga fasen av QBO (Baldwin et al. 2001).

La Niña refererar till en motsatt effekt av El Niño där de neutrala förhållandena
förstärks genom starkare östliga ekvatoriella passadvindar. Detta innebär bland annat
en förstärkning av varmvattenförhållandena i västra, och kallvattenförhållandena i
östra, ekvatoriella Stilla havet. La Niña anses vara en förstärkning av det ”normala”
förhållandet på grund av lågtryck- och högtryckcentrumen (västra respektive östra
Stilla havet) är geografiskt identiska mellan faserna, vilket inte är fallet för El Niño
(Rohli och Vega 2015; Wallace och Hobbs 2006).

ENSO orsakar en stor variation av olika sorters extremväder i form av värmeböljor,
översvämningar, torka med mera, och har stor inverkan på klimat och ekosystem i
framförallt Stillahavsområdet. Noterbart är att ENSO även har globala effekter, så
som eventuell torka i östra Afrika eller översvämningar i östra Sydamerika under El
Niño (Rohli och Vega 2015; Garfinkel och Hartmann 2007).
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Brewer-Dobson Circulation (BDC) är en cirkulation som innebär en uppvällning
av troposfärisk luft i tropikerna till stratosfären där luften färdas longitudinellt och i ett
altitudmässigt nedåtgående mönster tills dess att den återinträder i troposfären på
högre latituder (Butchart et al. 2006; Fueglistaler et al. 2009). BDC drivs av
tropofäriska gravitationsvågor och iakttas framförallt genom uppvällning av
vattenånga genom den termiska tropopausen till den lägre tropiska stratosfären.
Cirkulationen uppmärksammades genom upptäckten av att det var högre
koncentration ozon vid högre latituder än över ekvatorn, medan det var känt att ozon
framförallt skapades i den tropiska stratosfären. Uppvällningen som BDC medför har
en effekt på både amplituden (vindhastigheten) och perioden av QBO i låga
stratosfären (Butchart 2014; Dunkerton 1997).

Stratosfäriska polarvirveln består av västliga vindar runt polarcirkeln vid ca
60◦N. En stark polarvirveln agerar barriär mellan den varma subtropiska luften och
den kalla polarluften och skapar en kraftig lågtrycksregion över Arktis. Vid en
försvagad polarvirvel tränger subtropisk luft in över polarregionen och ersätter
polarluft som tvingas söderut. Då polarvirveln drastiskt försvagas under midvintertid
kan Sudden Stratospheric Warming (SSW) ske, där den kalla stratosfäriska luften
sjunker och komprimeras, och blir därmed varmare. En polarvirvel förekommer även
över Antarktis på södra halvklotet som är betydligt stabilare och inte årstidsberoende,
men kommer inte behandlas här. Arktiska oscillationen och den stratosfäriska
polarvirveln är sammanflätade fenomen som påverkar framförallt vinterklimatet på
norra halvklotet (NH) och har en koppling till QBO (se sektion 4.2.1; Rohli och Vega
2015; Watson och Gray 2014).

Arktiska oscillationen (AO) är en oscillation på norra halvklotet mellan ca 20◦N
och polarregionen som framförallt är aktiv under vintern. AO definieras traditionellt
som anomalier av lufttrycket relativt 1000 hPa-geopotentialhöjden över polarregionen
på NH samt 45◦N, där två faser kan förekomma, positiv fas eller negativ fas. Under
den positiva fasen ligger ett lägre än vanligtvis förekommande lågtryck över Arktis,
medan ett högre än vanligtvis förekommande högtryck är beläget vid 45◦N. Under
den negativa fasen har denna relation ett omvänt förhållande. AO kan lätt förväxlas
med den nordatlantiska oscillationen (NAO), men verkar vid alla longituder och andra
latituder, samt har en längre tidsskala än NAO. Då ett lågtryck intensifieras i
polarregionen vid en positiv fas av AO kommer detta ge upphov till en förstärkning av
de västliga vindar som förknippas med den stratosfäriska polarvirveln. Den negativa
fasen har en motsatt effekt där ett relativt svagt lågtryck istället försvagar den
stratosfäriska polarvirveln (Rohli och Vega 2015; Lu och Pandolfo 2010; Wallace och
Hobbs 2006).

Genom att studera AO vid dramatiska klimatologiska händelser som Pinatubos
vulkanutbrott år 1991 förtydligas dess effekter. I figur 4 illustreras anomalier av
geopotentialhöjden över Arktis under vintermånanderna år 91/92 och 92/93. Figuren
indikerar negativa anomalier av geopotentialhöjden vid 50 hPa över polarregionen,
vilket associeras med en förstärkning av polarvirveln, där vintern 92/93 uppvisar
starkare anomalier.
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Figur 4. Anomalier av geopotentialhöjden associerade med AO på NH vid a),b) 50 hPa och
c),d) 500 hPa. Anomalierna under vintrarna a),c) 91/92 och b),d) 92/93 är i relation till geopo-
tentialhöjden under vintermånaderna 1985-1990. Figur tagen från Stenchikov et al. (2002).

Under vintern 91/92 i januari inträffade SSW vilket avbröt den polära nedkylningen
och orsakade positiva anomalier av geopotentialhöjden vid höga latituder. 92/93 var
polarvirveln starkare än året därinnan och illustreras i figur 5, där yttemperaturerna
vid medelhöga latituder är varmare 91/92.
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Figur 5. Anomalier av yttemperatur associerade med AO under vintermånaderna a) 91/92
och b) 92/93 i relation till temperaturen under vintermånaderna 1985-1990. Figur tagen från
Stenchikov et al. (2002).
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2.2 Beskrivning av QBO

2.2.1 Zonalvind

Quasi-biennial oscillation är ett zonalt vindfenomen som förekommer huvudsakligen i
stratosfären, men har vid mätningar gett utslag både i troposfären och mesosfären.
QBO klassifieras dock som en oscillation i stratosfären, där själva
oscillationsmönstret påträffas (Hamilton 1998). Genom att använda återanalysdata
(se sektion 3) över perioden 1953-1995 estimerades medelvärdet av längden för en
cykel QBO till 28.2 månader. En cykel av QBO består av två faser, en östlig fas och
en västlig fas som propagerar nedåt i altitud. En alternativ beskrivning av QBO är en
oscillation av nedåtgående skjuvningszoner mellan de östliga och västliga vindarna,
se figur 6. Höjden där fasen bestäms är vanligtvis vid 25-50 hPa, eller ca 30 km, i
ekvatorial latitud. QBO har en maximal amplitud och är meridionalt symmetrisk över
ekvatorn, samt symmetrisk zonalt längs ekvatorn, med en halvvärdesbredd på ca 12◦

(Baldwin et al. 2001). Detta anses vara på grund av de ekvatorialt bundna
gravitationsvågor som ger upphov till QBO (se sektion 2.2.2). I figur 6 illustreras de
västliga (rött) och östliga (blått) ekvatoriella vindarna över tidsintervallet 1963-1990. I
nedre delfiguren har perioder kortare eller längre än 9-48 månader filtrerats bort för
att få en mer homogen visualisering av oscillationsmönstret.

Figur 6. I den övre delfiguren illustreras den ekvatoriella zonalvinden i månadsmedelvärden
mellan 1964 och 1990, där säsongsvariationer tagits bort, över altituden i km. Konturövergång
var 6:e ms−1 med rött i positiv (västlig) riktning, blå i negativ (östlig) riktning och ofärgat mellan
-3 och 3 ms−1. Den nedre delfiguren tar endast hänsyn till perioder mellan 9 och 48 månader.
Figur tagen från Baldwin et al. (2001).
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Vindhastigheten och längden av faserna kan variera med flera månader beroende av
bland annat andra oscillationers påverkan (se sektion 4) och framförallt variationer på
grund av de årliga säsongerna. Detta medför att var femte cykel av QBO är nästan
identiska och har därmed ha en decadal variation, och vid avtrendning med avseende
på säsongerna visas regelbundet tydliga QBO-cyklar (Hamilton 1998).

Enligt data sammanställd av Naujokat (1986) över tidsintervallet 1953-1985 har
QBO:s östliga och västliga fas olika höjdberoende med avseende på periodlängden.
Differensen av medelvärdet vid faslängdsmaxima och faslängdsminima mellan västlig
och östlig fas visar att den västliga fasen varar ca 2 månader längre, vid 30 hPa är
dock faslängden ungefär lika lång för båda faserna. Den östliga fasens längd minskar
med minskad altitud, medan den västliga vinden har ett omvänt förhållande och kan
även härledas från figur 6. Generellt ökar vindhastigheten med altituden för båda
faserna och under samma tids- och tryckintervall är medelvindhastigheten maximal
vid 15-20 hPa (Naujokat 1986). Vindhastigheten är proportionell mot avståndet från
skjuvningszonen och har därför en maximal vindhastighet i mitten av fasen, se figur
6, där den östliga zonalvinden har högre maximal amplitud än den västliga
zonalvinden med ungefär en faktor 2 vid 30 hPa över ekvatorn. Skjuvningszonen där
medelvindhastigheten är ca noll varar i ungefär 1-4 månader beroende av fas, där
den västliga fasens skjuvningszon är längre, och kallas neutral QBO (Garfinkel och
Hartmann 2007; Naujokat 1986).

2.2.2 Uppkomst och inverkan av gravitationsvågor

I figur 7 illustreras en schematisk bild över förloppet av medelhastigheten under en
halv period av QBO. I figur 7a propagerar den västliga skjuvningszonen vertikalt
nedåt och minskar skiktet av västliga vindar. Då skiktet blir smalt nog i låga
stratosfären utplånas de västliga vindarna av den östliga viskösa utbredningen och
vågen övergår till en enbart östlig vindfas, men med en övergång till västliga vindar
och en nedåtgående östlig skjuvningszon vid höga altituder (figur 7b). Detta ger
upphov till en nedåtgående skjuvningszon där skiktet av östlig vind komprimeras och
den västliga fasen förstärks och propagerar nedåt (figur 7c). Tillsist är skjuvningzonen
återigen i låga stratosfären och skiktet östlig vind är tunt (figur 7d). Därefter upprepas
det omvända förloppet för en nedåtgående västlig skjuvningszon över den östliga
skjuvningszonen i figur 7d. Denna process utgör en simpel representation av en
period av ett medelflöde hos QBO.

De vågformade pilarna i figur 7 representerar vertikala atmosfäriska
gravitationsvågor och bryts av bland annat de östliga och västliga vindarna i
stratosfären. Då de vertikala vågorna bryts i östlig eller västlig riktning överförs dess
rörelsemängd till zonalvinden och accelererar medel-flödet i stratosfären (Baldwin et
al. 2001; Dunkerton 1997).
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Figur 7. En schematisk bild över skapandet av periodiciteten i QBO. Vågformade pilar före-
ställer östliga och västliga vertikala gravitationsvågor, dubbelsträckade pilar visar vågdriven
acceleration och enkelsträckade pilar visar acceleration driven av viskositetskillnader. Figur
tagen från Baldwin et al. (2001) efter Plumb (1984).

I slutet av 1960-talet bedömde Lindzen och Holton (1968) att QBO:s drivande
komponenter bestod av östliga RGW och västliga KW, vilket var teoretiskt möjligt i en
idealiserad atmosfär, men postulerade att andra slags gravitationsvågor eventuellt
hade en inverkan. De påstod även att den nedåtstigande fortplantningen av de
västliga och östliga faserna var proportionell mot vertikala utbredningen av
gravitationsvågorna, vilket än idag generellt är accepterat (Baldwin et al. 2001;
Lindzen och Holton 1968). Mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
noterades det i flera studier att amplituden av QBO var för stor och perioden för lång
för att endast RGW och KW skulle vara de drivande faktorerna. QBO:s nedåtgående
utbredning är därmed långsammare än vad endast RGW och KW ger upphov till den
östliga respektive västliga fasen. Detta när hänsyn tas till den tropiska uppvällningen
på ca 1 km per månad (Baldwin et al. 2001; Gray och Pyle 1989). Dunkerton (1997)
beskrev med en tvådimensionell modell ett brett spektrum av gravitationsvågor,
utöver de tidigare nämnda RGW och KW, som viktiga komponenter i vertikal
advektion av rörelsemängd och energi, och därmed drivande för QBO. Perioden av
gravitationsvågorna har ingen direkt inverkan på QBO:s period, dock är olika perioder
på vågorna olika drivande för QBO. Genom RWB i stratosfären har
gravitationsvågorna olika inverkan på QBO beroende av bland annat i vilken fas
vågbrytningen sker, detta påverkar dock främst amplituden av QBO (Baldwin et al.
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2001; Dunkerton 1997).
I figur 8 visas källorna till QBO, de olika tropiska gravitationsvågorna och

extratropiska Planetary Scale Waves, gravitationsvågor med mycket lång våglängd,
till exempel Rossbyvågor vid högre latituder.

Figur 8. Zonala medelvärdet av zonalvinden mellan QBO:s västliga och östliga fas från pol
till pol under NH vinter. Blått representerar östlig zonalvind och rosa respresenterar västlig
zonalvind. De tjocka svarta konturerna är där differensen av zonalvinden övergår till den mot-
satta fasen, med sträckade konturer finns en osäkerhet i mätningarna. Pilarna i orange färg
representerar vertikal fortplantning av tropiska gravitationsvågor och de röda pilarna vid högre
latituder är vågor med lågt vågtal. Figur tagen från Baldwin et al. (2001).

2.2.3 Spridning till högre latituder

QBO:s inverkan på den extratropiska stratosfären sker genom mekanisk tvingning
(mechanical forcing) av den tropiska zonalvinden på intilliggande luft. Denna kraft
uträttas enligt ekvationen

F =
∂v

∂t
− 2Ω sinφu (2)

för en lonitudinellt symmetrisk atmosfär (Baldwin et al. 2001). Här är u zonala
vindhastigheten, Ω jordens vinkelfrekvens, φ latitud och v longitudinella
vindhastigheten.
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Den mekaniska tvingningen från tropikerna resulterar i en gradvis nedtrappning av
den QBO-influerade zonala medelzonalvinden och medför då en tidsförskjutning
mellan breddgraderna. Ett samband för en sådan förskjutning visas i figur 9 för
zonalvinden vid ca 1.3◦N (Singapore) och 62◦N över december-januari-februari åren
1964-1988 av Baldwin och Dunkerton (1990). Zonalvinden vid 40 hPa över 1.3◦N
anses korrelera, trots undermålig korrelationskoefficient på 0.64, med zonalvinden vid
10 hPa över 62◦N. Detta medför en höjdskillnad på ca 9 km mellan ekvatorn och
60◦N för bevarandet av fasen. QBO har en nedåtgående fortplantning på ca 1 km per
månad över ekvatorn, vilket tyder på att utslaget av ekvatorialvinden är förskjuten
med ca 9 månader mellan 0◦N och 60◦N under NH vinter (Rohli och Vega 2015;
Anstey och Shepherd 2014). En schematisk bild över denna förskjutning illustreras
även i sektion 4.2.1 i figur 14 genom det zonala medelvärdet av zonalvinden.

Figur 9. Normaliserade standardavvikelsen av zonala medelvinden 1964-1988. Den prickade
linjen representerar ekvatorialvinden vid 40 hPa och den heldragna linjen representerar vinden
vid 62◦N på 10 hPa. Figur tagen från Baldwin och Dunkerton (1990) c© Copyright 1990 AMS.

Även QBO:s skjuvningszoner sprids meridionalt i stratosfären och agerar vågguide
för extratropiska troposfäriska gravitationsvågor. Stratosfären på NH utsätts för fler
vertikala atmosfäriska gravitationsvågor på grund av en större topografisk kontrast
mellan hav och land, genom till exempel fler bergskedjor, än SH. Detta medför att NH
är i en konstant balans mellan om bland annat SSW sker eller inte, och är då känslig
för vertikala gravitationsvågor. På grund av denna känslighet kan ekvatoriella QBO
påverka vågaktiviteten vid högre latituder och därmed skapa variationer hos den
stratosfäriska polarvirveln (Lu et al. 2014; Baldwin et al. 2001).

I figur 10 illustreras en transport av ett spårämne via QBO under en 40 hPa östlig
fas på NH. De röda pilarna visar transport genom anomalier av QBO, vilka ger
upphov till en i princip symmetrisk spårämnesdensiteten i låga stratosfären, där QBO
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orsakar en uppstigande effekt på luften genom tropopausen. Uppvällningen av
troposfärisk luft över ekvatorn ger upphov till en högre andel spårämnen i den övre
delen av den tropiska stratosfären, där den västliga vinden orsakar en asymmetri
över ekvatorn och cirkulationsanomalier på vinterhemisfären där isolinjerna bildar
trappstegsliknande mönster. Figuren överensstämmer med figur 8 där tydliga västliga
anomalier visas påverka subtropiska stratosfären, här genom långlivade spårämnen
som till exempel kväveoxid (N20) eller metangas (CH4; Baldwin et al. 2001).

Figur 10. Transport av konservativt spårämne via advektion och vindanomalier av QBO under
NH vinter. Konturerna illustrerar överskådliga isolinjer av transporten då QBO är i den östliga
fasen vid 40 hPa. Röda pilar indikerar transport via anomalier av QBO medan svarta pilar
indikerar cirkulationsanomalier associerade med QBO. Figur tagen från Baldwin et al. (2001).

QBO uppvisar ett temperaturflöde i tropiska och extratropiska stratosfären beroende
av årstid och fas (figur 11). Vektorerna i figur 11 representerar vertikala och
longitudinala anomalier av medelcirkulationen. Under februari 1993 var QBO i en
västlig fas vilken associeras med positiva temperaturanomalier i låga stratosfären och
negativa temperaturanomalier i höga stratosfären över ekvatorn. I extratropikerna på
vinterhemisfären är detta samband omvänt och beläget mellan ca 30-60◦N. Under
östliga QBO i februari 1994 uppkom ett liknande tillstånd som under den västliga
fasen, men i detta fall en fullkomligt omvänd relation. I oktober 1993/1994 förskjuts de
extratropiska anomalierna till södra halvklotet (SH) i den höga stratosfären (Randel et
al. 1999).
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Figur 11. De vänstra delfigurerna visar stratosfäriska zonalvinden med heldragna konturer för
positiva vindhastigheten (västlig) och streckade konturer för negativa vindhastigheten (östlig)
med 2 ms−1 konturintervall. De högra delfigurerna illustrerar advektion av värme mellan po-
sitiva (heldragna konturer) och negativa (streckade konturer) temperaturanomalier med 0,5 K
konturintervall. Figur tagen från Randel et al. (1999) c© Copyright 1999 AMS.
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3. Metod

Denna uppsats är en litteraturstudie där samtliga beskrivningar och resultat är
produkter av många av de mest framstående forskarna inom detta områdes arbete.
Beskrivning av bakgrundensprocesser i atmosfären (sektion 2) är huvudsakligen
baserad på publicerade sammanställningar av tidigare forskning samt övergripande
litteratur inom atmosfärsdynamik och klimatologi. Detta medan de presenterade
resultaten (sektion 4) utgår ifrån mer aktuell och specifik forskning inom respektive
område. För att studera QBO användes oftast en av två metoder, klimatmodeller eller
återanalysdata.

Klimatmodeller används för att simulera atmosfäriska processer, till exempel
jordens energibalans eller vattenbalansen i ett system genom att ansätta initialvärden
i en matematisk modell. För att modellera på större skala måste den allmänna
cirkulationen tas till hänsyn, vilket snabbt gör det hela mycket mer invecklat, och
benämns då som general circulation models (GCM:s). GCM:s delar upp, till exempel,
atmosfären i kvadratiska volymer vilka är olika stora beroende på önskad upplösning,
men en vanlig GCM har en horisontell upplösning på ca 300x300 km (ca 2◦ latitud
och longitud) och runt 30 vertikala nivåer. Beroende på vad som är av intresse i
modellen kan antalet vertikala nivåer ökas, vilket är fallet vid modellering av QBO där
en mer detaljerad beskrivning av framförallt stratosfären önskas (Rohli och Vega
2015; Baldwin et al. 2001; Hamilton 1998). Valet av GCM vid forskning av enbart
QBO används ofta en atmosfärisk GCM som endast behandlar atmosfäriska
processer. Om QBO:s effekter på klimatet och andra klimatfenomen undersöks
behövs ofta en mer omfattande GCM som inkluderar interaktioner mellan atmosfären
och hydrosfären, biosfären, kryosfären och litosfären. Dessa interaktioner används
för att försöka optimera noggrannheten av simuleringen och få ett mer
verklighetstroget resultat, vilket kostar enorma mängder processorkraft och lagring av
genererad data (Rohli och Vega 2015).

Återanalysdata är mätdata från många olika observationer, till exempel satelliter,
markstationer, flygplan och skepp, som kombineras till ett enda dataset för varje
analyserad variabel och används för att skapa det mest verklighetstrogna scenariot
möjligt. Återanalysdatan består likt klimatmodelldatan av ett rutnät över jordytan vid
flera olika vertikala nivåer. För att få statistiskt signifikanta klimatscenarion är det
standard att använda data över minst ett 30-årsintervall, vilket möjliggörs genom att
stora mängder data har lagrats sedan 1948. Eftersom återanalysdata är baserade på
observationer är datan mer tillförlitlig och verkligthetsförankrad än den modellerade
datan och behöver då ofta ett kortare tidsintervall. Användning av återanalysdata som
referens till modellerad data är inte ovanlig, där tidigare gjorda observationer kan
användas för att statistiskt validera eller dementera prognoser (Vega och Rohli 2015;
Wallace och Hobbs 2006).
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4. Resultat

4.1 Påverkan på det tropiska och subtropiska klimatet i troposfären

Östliga QBO orsakar en högre variabilitet av vertikal vindskjuvning och
temperaturgradienter längs den ekvatoriella tropiska tropopausen än västliga fasen,
vilket påverkar troposfäriska förhållanden. Till exempel förstärker östliga QBO djup
tropisk konvektion vid ekvatorn medan västliga QBO dämpar djup konvektion. Mellan
ca 8◦-20◦, samt under NH sommar, är förhållandet omvänt, men kraftigt försvagat,
där östliga QBO försvagar och västliga QBO förstärker konvektionen, detta delvis på
grund av starkare västlig relativt östlig vindskjuvning vid dessa förhållanden. QBO:s
inverkan på variationer av tropopausens höjd är en anledning till dess relation till djup
konvektion i tropikerna, där östlig QBO orsakar en högre tropopaus och därmed en
djupare konvektion (Collimore et al. 2003; Gray, Sheaffer och Knaff 1992).

QBO påverkar även den subtropiska jetströmmen, som försvagas under östlig
QBO och förstärks under västlig QBO, framförallt över norra Stilla havet och norra
Atlanten. QBO förskjuter den subtropiska jetströmmen längre norrut, vilket orsakar en
förändring i den vågguide som jetströmmen inducerar och ökar då antalet vertikala
gravitationsvågor som propagerar upp i stratosfären vid medelhöga latituder.
Förändringar i den höga troposfäriska vinden har inverkan på andra troposfäriska
fenomen, till exempel bildandet av tropiska cykloner (Hansen, Matthes och Wahl
2016; White et al. 2015).

4.1.1 El Niño Southern Oscillation

Vid användning av återanalysdata presenteras ofta att El Niño (La Niña)
sammanfaller med östliga (västliga) fasen av QBO, men fas-sambandet mellan QBO
och ENSO är inte absolut (Garfinkel och Hartmann 2007). Enligt Camargo och Sobel
(2010) skiftar sambandet under 1990-talet och medför ett omvänt förhållande där El
Niño (La Niña) istället ofta sammanfaller med västliga (östliga) QBO (figur 12).
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Figur 12. Korrelation mellan fasen av QBO under sommar/höst-halvåret (juni-november) och
El Niño under orkansäsong (augusti-oktober). Den första stapeln vid år 1982 är beräknad över
intervallet 1953-1982 etc. fram till sista stapeln år 2008 över intervallet 1979-2008. De mörka
staplarna representerar en signifikansnivå på minst 95% och de vita representerar tidsperioder
med insignifikanta samband. En negativ korrelation kopplar El Niño till negativa fasen av QBO
(östlig) och en positiv korrelation kopplar El Niño till positiva fasen av QBO (västlig). Figur tagen
från Camargo och Sobel (2010) c© Copyright 2010 AMS.

ENSO:s interaktion med QBO är beroende av regionen och båda oscillationernas
faser. Signaler av ENSO är mest påtagliga i Stilla havet och Atlanten, och är därför i
dessa regioner som dess korrelation med QBO tydligast. Även QBO:s utslag varierar
i longitud, men i många fall är detta försumbart, om inte en viss region studeras, och
istället används zonala medelvärdet av zonalvinden. I figur 13 illustreras anomalier av
zonala medelzonalvinden för de fyra kombinationerna av ENSO-faserna och
QBO-faserna under månaderna november-februari. Datan är genererad från en
145-års modell mellan 1955-2099, och antar en konstant mängd växthusgaser och
ozon i relation med 1960-års värden (Hansen, Matthes och Wahl 2016).
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Figur 13. Zonala medelvärdet av zonalvinden för de fyra kombinationerna av ENSO och
QBO interaktionerna under vintermånaderna november-februari. Heldragna konturer indikerar
1 ms−1 västlig zonalvind och streckade konturer indikerar 1 ms−1 östlig zonalvind. Färgskalan
visar vindhastigheten där signifikansnivån är över 90%. Figur tagen från Hansen, Matthes och
Wahl (2016) c© Copyright 2016 AMS.

Då västliga (östliga) QBO och La Niña (El Niño) sammanfaller i figur 13a (13b) syns
en tydlig extratropisk signal i troposfären vid ca 60◦N, vilken främst kommer från
utslag av La Niña (El Niño), och en stark stratosfärisk vind över NH som framförallt är
utslag av QBO (Hansen, Matthes och Wahl 2016). Under ett motsatt förhållande
(figur 13c och 13d) försvinner helt den stratosfäriska vinden vid höga latituder på NH
och subtropiska vindanomalier i höga stratosfären. Västliga QBO:s inverkan på
extratropiska stratosfären förstärks under La Niña, medan den dämpas eller nästintill
elimineras under El Niño. För östliga QBO gäller omvänd relation. Detta samband har
en effekt på extratropiska flöden som till exempel den stratosfäriska polarvirveln (se
sektion 4.2.1).

La Niña-fasen av ENSO möjliggör QBO att i hög grad påverka extratropiska
stratosfären och troposfären, medan El Niño dämpar QBO:s inverkan markant, på
NH:s vinter. El Niño ger upphov till gravitationsvågor som anses störa Holton-Tan
effekten, vilken kopplar samman QBO med den stratosfäriska polarvirvelns styrka (se
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sektion 4.2.1), och därmed orsaka en svag signal av QBO (Hansen, Matthes och
Wahl 2016; Anstey och Shepherd 2014). Om El Niño är stark nog kan QBO störas så
pass mycket att QBO:s fas helt avbryts och eventuellt påbörjar den tidigare fasen igen
(Se sektion 5). Subtropiska anomalier av ekvatoriella QBO passerar genom
tropopausen över norra Stilla havet och norra Atlanten under La Niña, men inte under
El Niño, och sker längre norrut över Atlanten. Dessa stratosfäriska vindanomalier har
en viss, dock liten, signifikans över vädermönster i troposfären (Hansen, Matthes och
Wahl 2016; Baldwin et al. 2001).

Interaktionen mellan QBO och ENSO resulterar även i tryckanomalier, där
lågtrycket under vintern förstärks under den västliga fasen jämfört med östliga fasen
av QBO under La Niña vintrar över Stilla havet. Kombinationen av västlig (östlig) QBO
med La Niña (El Niño) orsakar också en positiv (negativ) fas av NAO, men påverkar
då främst det extratropiska klimatet i Nordamerika och Europa (se sektion 4.2.1), i
norra Atlanten (Hansen, Matthes och Wahl 2016).

4.1.2 Orkan-aktivitet

QBO har en stor effekt på de tropiska cyklonerna (TC) i norra Atlanten, västra Stilla
havet och västra Indiska oceanen. TC-aktiviteten i västra Stilla havet (tyfoner) och
västra Indiska oceanen (cykloner) ökar vid västlig respektive östlig fas av QBO, men
är ingenting som behandlas vidare i sektionen (Rohli och Vega 2015). De TC som
förekommer i Atlanten (orkaner) anses mest lättpåverkade genom variationer av den
allmänna cirkulationen, vilken påverkas av bland annat QBO och ENSO på grund av
dess modulation av vindar i höga troposfären. Utslag av orkan-aktiviteten ger därför
den tydligaste signalen av korrelation mellan TC och QBO. (Camargo och Sobel
2010; Elsner, Kara och Owens 1999; Gray 1984).

En förklaring till QBO:s influenser över orkan-aktiviteten är att vertikal
vindskjuvning mellan låga stratosfären och höga troposfären orsakar en obalans i
den vertikala strukturen hos TC. En stark låg stratosfärisk vind i form av den östliga
fasen av QBO orsakar vertikal vindskjuvning, mer än den västliga fasen, och bör
därför störa bildandet av TC och dämpa orkan-aktiviteten i Atlanten (Elsner, Kara och
Owens 1999; Gray 1984).

Den västliga fasen av QBO anses ha en korrelation med en ökning av
orkan-aktiviteten. Gray (1984) sammanställde data mellan 1950 och 1983 över
antalet orkaner per år med tillhörande fas av QBO (tabell 1).
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Tabell 1. Antal orkaner i Atlanten under orkansäsong (sommar och höst) mellan åren 1950
och 1983 med tillhörande fas av QBO. Västliga (V) och östliga (Ö) fasen av QBO bestämdes
vid 30 hPa. Tabulerade värden tagna från Gray (1984) c© Copyright 1984 AMS.

År Antal orkaner Fas av QBO År Antal orkaner Fas av QBO

1950 11 V 1953 6 V
1969 10 V 1952 6 Ö
1980 9 V 1979 5 Ö
1955 9 V 1978 5 V
1961 8 V 1977 5 Ö
1954 8 Ö 1970 5 Ö
1951 8 - 1974 4 Ö
1981 7 - 1973 4 V
1966 7 V 1968 4 Ö
1963 7 - 1965 4 Ö
1959 7 V 1960 4 Ö
1958 7 Ö 1956 4 Ö
1976 6 - 1972 3 Ö
1975 6 V 1962 3 Ö
1971 6 V 1957 3 V
1967 6 - 1983 3 Ö
1964 6 V 1982 2 V

En tydlig korrelation mellan västlig QBO och ett högt antal orkaner i Atlanten iakttas
under tidsperioden i tabell 1. Medelvärdet av antalet orkaner under den västliga
(östliga) fasen är 6,60 (4,64) orkaner per år, vilket motsvarar en ökning av
orkan-aktivitet på ca 42% under en västlig jämfört med östlig fas av QBO. Även inom
faserna finns en varians av orkan-aktiviteten. Då vindhastigheten ökar på 30 hPa
under de västliga samt östliga faserna av QBO förstärks respektive dämpas
orkan-aktiviteten ytterligare relativt dess medelvärde. År utan El Niño uppvisade en
högre orkan-aktivitet med 7,4 (5,2) under västlig (östlig) fas, vilket även det motsvarar
en ökning på ca 42% och avvisar uppfattningen om att östliga QBO:s koppling till El
Niño är orsaken till den låga orkan-aktiviteten under denna fas. Antalet dagar med TC
i Atlanten under orkansäsongen stod för en ännu större ökning mellan QBO-faserna
än antalet orkaner och kan eventuellt koppla QBO till orkaners livslängd (Gray 1984).

En senare studie av Camargo och Sobel (2010) visar att korrelationen mellan QBO
och TC har varit mycket svagare under tidsperioden efter studien av Gray (1984).
Åren 1950-1982 uppvisade en mycket hög signifikansnivå (99%) mellan QBO och
orkan-aktivitet, medan under åren 1982-2008 återfanns inte alls denna nivå av
korrelation. En klar anledning till denna drastiska förändring har ännu inte klarlagts
(se sektion 5), men signifikansen av de tidigare resultaten av Gray (1984) är
osannolikt ett sammanträffande och kan därför inte förbises (Camargo och Sobel
2010).
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4.2 Påverkan på det extratropiska klimatet i troposfären

Spridning av QBO från tropikerna till extratropikerna är mest framträdande mot
vinterhemisfären under den östliga fasen eftersom fasen har en smalare
skjuvningszon och därmed effektivare vågguide till gravitationsvågorna. På NH är
spridningen starkare på grund av bland annat större amplitud av gravitationsvågorna
vilket orsakar en ökad instabilitet hos den stratosfäriska polarvirveln över Arktis
(Marshall och Scaifel 2009; Baldwin et al. 2001). En statistisk korrelation mellan
solfläckscykelns (SC) maximum och minimum har visats påverka QBO-signalen i den
extratropiska stratosfären och därmed ha en inverkan på det extratropiska
troposfäriska klimatet. SC:s period på 11 år anses kunna ha en effekt på de decadala
variationer som sker i QBO, men varför SC påverkar QBO:s faser är ännu ovisst, en
teori är dess påverkan på vindar och temperatur i höga stratosfären (Camp och Tung
2007; Baldwin et al. 2001; Labitzke och Van Loon 1988).

QBO orsakar, tillsammans med bland annat BDC, en uppvällning av troposfäriska
växthusgaser genom den tropiska tropopausen till stratosfären. Väl i stratosfären
transporteras gaserna vertikalt, longitudinellt och zonalt genom advektion via bland
annat QBO och BDC (se figur 10). Genom GCM-experiment visade Hamilton och Fan
(2000) att QBO påverkar blandningssamband av CH4 i den globala troposfären.
Effekten är dock en av många olika faktorer som verkar på variabiliteten av
spridningen hos växthusgaser, men kan ändå beaktas som signifikant (Baldwin et al.
2001; Hamilton och Fan 2000).

4.2.1 Stratosfäriska polarvirveln och arktiska oscillationen

Hur ekvatoriella QBO påverkar styrkan av den stratosfäriska polarvirveln benämns
ofta som Holton-Tan effekten (HTE) efter Holton och Tan (1980). HTE har en decadal
variation, samt en inneboende semi-årlig variation i och med QBO:s fasskiften, på
grund av bland annat QBO:s decadala säsongsrytm och kan störas av flera
troposfäriska fenomen. Dessa fenomen kan vara till exempel ENSO, anomalier av
ytvattentemperaturer i norra Stilla havet och SC, men det är ovisst hur dessa faktorer
interagerar med HTE (Anstey och Shepherd 2014; Lu et al. 2014).

Då solaktiviteten i SC är låg eller normal orsakar västliga QBO en förstärkning av
den stratosfäriska polarvirveln, medan under östlig QBO försvagas polarvirveln.
Under år med hög solaktivitet syns en generell ökning av polartemperaturer i
stratosfären (10-50 hPa) på ca 4.6 K och är relativt oberoende av QBO:s fas.
Differensen mellan östliga och västliga QBO är liten, ca 0.3-0.4 K, och har mycket låg
signifikansnivå vid hög solaktivitet. Dessutom orsakar östlig QBO kopplad med svag
solaktivitet ungefär samma stratosfäriska uppvärmning som de två faserna under hög
solaktivitet. Detta anses vara på grund av att antalet störningar (östliga QBO och hög
solaktivitet) som orsakar SSW är irrelevant, då det varken ökar intensiteten eller
frekvensen av SSW (Camp och Tung 2007; Baldwin et al. 2001).

För tydligast signal av HTE definieras ofta QBO vid en relativt låg altitud på 50
hPa. Den östliga fasen av QBO förstärker vertikala och norr-riktade gravitationsvågor
med låg frekvens i mellanlatituderna (ca 30-60◦) från troposfären till låga respektive
mellanhöga stratosfären. Denna förstärkning av gravitationsvågorna resulterar
störningar hos den stratosfäriska polarvirveln och utgör större delen av HTE, där den
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mekaniska tvingningen av ekvatorialvinden har en mindre del i effekten. Generellt
påverkas de västliga vindar, som är den stratosfäriska polarvirveln, så att de
försvagas och värms av den östliga fasen av QBO, medan västliga QBO kyler och
ökar dess styrka (White, Lu och Mitchell 2016; Lu et al. 2014; Baldwin et al. 2001).

Zonala medelvärdet av HTE illustreras i figur 14 för vind- och temperaturskillnader
mellan östlig och västlig fas av QBO. Under oktober-november i figur 14a illustreras
en liten skillnad i vindhastighet mellan faserna i stratosfären vid höga latituder, där
västliga QBO uppvisar starkare vindhastigheter. Detta leder till en relativt svag
skillnad i temperatur vid samma område i figur 14b, dock med en varmare temperatur
i låga troposfären på hela NH under västlig fas. Under följande vintermånader
december-januari ökar differensen av zonalvind mellan faserna, där västliga fasen
dominerar i den extratropiska stratosfären (figur 14c), vilket medför en större
temperaturskillnad mellan faserna där den östliga fasen orsakar varmare
temperaturer över polarområdet i stratosfären och höga troposfären (figur 14d). I figur
14e under februari-mars försvagas återigen skillnaden mellan fasernas
vindhastigheter kraftigt i stratosfären vid höga latituder, där en varmare låg stratosfär
iakttas under östlig QBO, medan varmare hög stratosfär iakttas under västlig QBO i
figur 14f.

QBO:s effekt på den zonala medelvinden vid höga latituder är starkast under tidiga
vintern, med ett maximum i januari, och avtar kraftigt i februari. Korrelationen mellan
QBO och AO har därför starkast under sen höst och tidig vinter (Garfinkel och
Hartmann 2007; Baldwin och Dunkerton 1999). Variationer av den statosfäriska
polarvirveln innebär en förändring av den arktiska oscillationen, vilken är en ledande
orsak till klimatvariationer i den extratropiska troposfären på NH och framförallt det
nordatlantiska området (Rohli och Vega 2015; Baldwin et al. 2001). Kopplingen
mellan QBO och AO genom den extratropiska stratosfären har därför en direkt
påverkan på framförallt det europeiska vinterklimatet (NAO-delen av AO), där
hav-atmosfärsutbytet anses ha en relativt liten inverkan (Marshall och Scaifel 2009).

Anomalier av geopotentialhöjden på NH är en produkt av styrkan hos den
stratosfäriska polarvirveln och genom att modulera denna påverkar QBO lufttrycket i
extratropiska troposfären. Geopotentialhöjden under västlig QBO är betydligt lägre
vid höga latituder än under den östliga fasen, framförallt över Arktiska regionen. I
figur 15 uppstår i norra Atlanten positiva anomalier som tillsammans med de negativa
anomalierna över Arktis skapar en dipol liknande en positiv fas av NAO. Anomalierna
är en komposit under vintermånaderna december-februari av åren 1964-1996 vid
1000 hPa geopotentialhöjd (Baldwin et al. 2001; Holton och Tan 1980).
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Figur 14. Vänstra delfigurerna (a),(c) och (e) representerar skillnaden av zonala medelvär-
det av zonalvinden mellan östlig och västlig fas under NH:s vinterhalvår mellan 1 och 1000
hPa. De högra delfigurerna (b),(d) och (f) representerar skillnaden i zonala medeltemperatu-
ren mellan östliga och västliga QBO. Delfigur (a),(b) är komposit av månad oktober-november,
(c),(d) december-januari och (e),(f) februari-mars. Datan är sammanställd över år 1958-2011
exklusive år påverkade av större vulkanutbrott. Figur tagen från Lu et al. (2014).
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Figur 15. Komposit över åren 1964-1996 för vintermånaderna december-februari. Differensen
av lufttrycket vid 1000 hPa geopotentialhöjd mellan den västliga och östliga fasen av QBO.
Figur tagen från Baldwin et al. (2001).

Generellt varierar AO mellan positiv och negativ fas inom QBO:s faser.
Månadsmedelvärdet av anomalier hos AO vid 1000 hPa geopotentialhöjden norr om
20◦N och av zonalvinden över ekvatorn vid sju trycknivåer mellan 10 och 70 hPa över
tidsperioden 1956-2007 presenterades av Lu och Pandolfo (2010). De visar att i
medeltal påbörjas en positiv fas AO då QBO övergår i en västlig fas vid 30 hPa.
Omvänt sker då att i medeltal påbörjas en negativ fas AO då QBO övergår i en östlig
fas vid 30 hPa och ökar chansen för SSW (Lu och Pandolfo 2010).
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5. Diskussion

Genom att undersöka bland annat QBO:s periodicitet, vindhastighet och meridionala
spridning kan dess influenser på andra delar av den allmänna cirkulationen utforskas.
Att urskilja QBO-signalen från andra signaler som påverkar den allmänna
cirkulationen eller specifika fenomen är inte alltid lätt, detta eftersom det mest
tillförlitliga sättet att göra det på är genom observationer under neutral QBO. Neutral
QBO råder endast under några månader per fas beroende på altitud och vilken fas
som påbörjas, i medelvärde ca 2-3 månader, vilket medför att för att få en tillräckligt
hög statistisk signifikans behövs ett långt tidsintervall. Om kopplade fenomen ska
studeras, till exempel utslag vid sammanträffande av neutral ENSO och neutral QBO
som nämndes i sektion 1, krävs ett ännu längre tidintervall (än det vanliga
30-årsintervallet) för att säkerställa en hög signifikansnivå och därigenom en relevant
bedömning av resultatet i studien. Betydelsen av ett långt historiskt tidsintervall med
tillförlitliga observationer ska inte underskattas, men är någonting som saknas vad
gäller stratosfäriska vindmätningar. Att en viss korrelation kan synas vid det
nuvarande intervallet på ca 60 år behöver inte nödvändigtvis vara statistiskt signifikant
över en längre tidsperiod och är en faktor som måste behandlas med varsamhet vid
prognoser av framtida klimatscenarion. Sedan införandet av satellitbaserade
mätinstrument har en ny högre grad av precision och kontinuitet introducerats, vilket
kommer ge en tydligare bild av klimatet och QBO:s inverkan på detta i framtiden då
mer data har genererats (Rohli och Vega 2015; Baldwin et al. 2001).

En tydlig korrelation mellan QBO och orkanaktiviteten samt ENSO:s faser har
funnits och sedan försvunnit, i fallet med orkanaktiviteten, eller förändrats, i fallet med
El Niños sammanfallande med QBO:s faser. Med avseende på att vad som
uppfattades som relativt absolut nu har visat sig vara föränderligt väcker det
frågeställningar om fler fenomen med statistiska samband utan direkta fysiska
förklaringar är mer än bara statistiska anomalier. Förändringen i förhållandet mellan
QBO och orkanaktiviteten har ingen uppenbar fysisk förklaring, men att antingen den
tidiga (1950-1983) eller sena (1983-2008) tidsperioden eventuellt kan vara statistiska
anomalier är en möjlighet, om än osannolik. Alternativt kan fysiska faktorer eller en
kombination av dessa påverka detta statistiska samband, till exempel QBO:s
decadala variation, solfläckcykelns inverkan på QBO och vulkanaktivitet. Den faktor
som anses förklara förändringen bäst (dock inte tillfredsställande nog) är övergången
mellan QBO-ENSO korrelationen. Övergången från att östlig QBO till att västlig QBO
sammanfaller med El Niño inträffade vid ungefär samma tidsperiod som sambandet
mellan QBO och orkanaktiviteten försvann i Atlanten. Detta skulle kunna förklara
QBO:s avbrutna inverkan på orkanaktiviteten om det inte var så att QBO:s effekt
under neutral ENSO under den tidiga tidsperioden fortfarande var statistiskt
signifikant, vilket då bör betyda att QBO-ENSO korrelationen är irrelevant för QBO:s
inverkan på orkanaktiviteten (Camargo och Sobel 2010).

Eftersom vissa faskombinationer av ENSO-QBO påverkar QBO:s effekt på den
stratosfäriska polarvirveln, se figur 13, måste HTE undersökas under neutral ENSO
för att undvika de stratosfäriska vindanomalierna vid högre latituder som förvränger
QBO:s egentliga signal. QBO är ett vindfenomen som sträcker sig genom hela
stratosfären, vilket även är sant vid högre latituder, och intuitivt kan det förutsättas att
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altituden vid vilken QBO har högst amplitud vara där QBO har störst inverkan på den
stratosfäriska polarvirveln, men detta har ännu inte bevisats sant. Även ENSO
påverkar styrkan av polarvirveln, dock svagare än QBO:s inverkan, och om både
QBO och ENSO bortses ifrån minskar frekvensen SSW drastiskt, från ca 6 SSW per
10 år till 1 SSW per 10 år (Anstey och Shepherd 2014; Richter et al. 2011).

Under vintern 2015-2016 inträffade en anomali i QBO:s fasövergång som inte
inträffat sedan kontinuerliga observationer av stratosfäriska vindar över ekvatorn
påbörjades, se figur 16a. Den västliga fasen av QBO avbröts vid ca 40 hPa och
försköts vertikalt uppåt till 15 hPa, vilket introducerade östliga vindar vid 40 hPa
nivån. Dessa östliga vindar försvann snabbt på grund av den nu nedåtgående
västliga vinden från 15 hPa och skapade då en kortare västlig fas efter en nästan hel
västlig fas. I figur 16a illustreras hur den östliga fasen abrupt avbryts av västliga
vindar under 2016. Anledningen till denna anomali i en annars mycket kontinuerlig
oscillation är inte självklar, men anses ha orsakats eller påverkats av det exceptionellt
starka El Niño-året 2015. Förutsägbarheten av QBO genom dess regelbundna
periodicitet är en förmån vid prognoser och klimatförutsägningar, men har visat sig till
viss del vara oförutsägbar vid starka externa influenser, och betonar vikten av
framförallt kombinerade havs-atmosfärs-klimatmodeller (Barton och McCormack
2017; Newman et al. 2016; Baldwin et al. 2001).

Noterbart i delfigur 16b är skillnaden mellan den stratosfäriska polarvirveln på
norra och södra halvklotet vilket även nämndes i sektion 2.1.3. Polarvirveln över
Antarktis är ca 20 m/s starkare än polarvirveln på NH, som dessutom försvinner
under NH:s sommarhalvår, medan på SH avbryts endast polarvirveln under 1-2
månader under SH:s högsommar. Stabiliteten hos SH:s polarvirvel beror delvis på att
färre vertikala gravitationsvågor uppstår över hav än land, och majoriteten land är
koncentrerad på NH, vilket då också medför att QBO har ytterst liten effekt på detta
fenomen (Baldwin et al. 2001).

29



Figur 16. Vindhastigheten mellan januari 2014 och juli 2016. (a) visar zonal vindhastighet i
ett vertikalt tvärsnitt över Singapore. (b) visar zonala medelvinden vid 40 hPa över samtliga
latituder. Positiva värden är västlig vind och negative värden är östlig vind. Figur tagen från
Newman et al. 2016.

QBO:s inverkan på den stratosfäriska polarvirveln har som tidigare nämnts gjort QBO
till en påverkande faktor på det troposfäriska vinterklimatet på NH. Östliga QBO:s
försvagande av polarvirveln kan orsaka temperaturer varmare än vanligt och en
södergående förskjutning av polarluft, vilket medför kallare vintrar i bland annat
Europa och Nordamerika, framförallt under senvintertid. Den västliga fasen
karakteriseras av varmare vintrar och ett kallare Arktis, vilket då intuitivt betyder att
SSW sker oftare under östlig QBO, men skillnaden mellan frekvensen av SSW under
faserna är relativt liten. Eftersom AO är starkt kopplad med polarvirveln under vintern
påverkar QBO de tryckanomalier på NH i vintertroposfären och stratosfären som
beskrevs i sektion 2.1.3, vilket påverkar synoptiska vädersystemen i troposfären.
Förståelsen för hur QBO uppkommer, influeras och dess påverkan på klimatet i
troposfären bidrar därmed till en ökad förutsägbarhet av framtida klimatet såväl som
regionala väderförhållanden (Rohli och Vega 2015; Hampson och Haynes 2006;
Baldwin et al. 2001).
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6. Rekommendation

För fortsatt forskning inom QBO och dess inverkan på klimatet är det i dagens läge
relevant att utforska mer om hur omblandning och cirkulation av stratosfäriska gaser
påverkas av QBO och förändringar av den. Med dagens accelererande växthuseffekt
kommer framtida extrema klimathändelser antagligen vara mer frekventa, vilket
möjliggör vidare forskning om hur QBO påverkas av och påverkar det globala
klimatet.

Det som framförallt kommer driva forskningen av QBO framåt är den ökande
mängden tillförlitlig återanalysdata som observeras och registreras varje år, och kan
då användas för att få bättre statistiskt signifikanta resultat.

7. Slutsats

De ekvatoriella vindarnas oscillation mellan östlig och västlig vindriktning i
stratosfären drivs och moduleras av framförallt gravitationsvågor och den
uppvällningen genom tropiska tropopausen. De vindskjuvningszoner mellan de
nedåtgående östliga och västliga faserna av QBO agerar vågguide för atmosfäriska
gravitationsvågor till stratosfären. QBO i sig har inget eller ett försumbart litet direkt
uttryck på det troposfäriska klimatet, men har däremot en starkare indirekt inverkan.
Det troposfäriska klimatet påverkas av många olika klimatfaktorer, där några av de
främsta fenomenen är den stratosfäriska polarvirveln, AO, och ENSO.

QBO modulerar inverkan av dessa beroende på bland annat årstid, solaktivitetm
och faskombinationer. ENSO-QBO korrelationen är oklar, men vid sammanfallande
av västlig QBO och La Niña samt östlig QBO och El Niño iakttas vindanomalier, i
samma vindriktning som fasen QBO, i stratosfären vid höga latituder. Vid omvänt
samband av QBO-ENSO sker vindanomalier istället i den subtropiska troposfären,
och kan där förskjuta den subtropiska jetströmmen. Liksom ENSO-QBO korrelationen
är QBO:s inverkan på TC är osäker, där samband mellan ökad orkanaktivitet och
västliga QBO har funnits men sedermera försvunnit.

På grund av NH:s topografi ökar antalet gravitationsvågor på hemisfären, vilket
stör den stratosfäriska polarvirveln och möjliggör inverkan från QBO att påverka
vinterklimatet. Under QBO:s västliga fas förstärks polarvirveln, vilket orsakar ett
stabilare och kallare arktisk polarluft medan luften söder om polarregionen är
varmare än vanligt. Östliga fasen ökar propagering av gravitationsvågor till
stratosfären vid högre latituder och försvagar då den stratosfäriska polarvirveln.
Följden är att subtropisk varmluft kan penetrera polarvirveln och sjunka ned över
polarregionen, detta ökar temperaturen över Arktis medan polarluften förskjuts
söderut och orsakar låga temperaturer under sena vintern. HTE försvinner nästan
helt under år med hög solaktivitet, där polarvirveln försvagas och temperaturen ökar
över Arktis oavsett fas av QBO.

QBO anses vara en komponent i spridningen av växthusgaser i stratosfären, men
hur och i vilken grad är föremål för ytterligare forskning.
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