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Abstract
Up to 90 tropical cyclones develop every year over the tropical oceans (Emanuel, 2013). 
Some of them reach land and can cause severe damage which make the cyclones one of 
the worlds most dreaded weather phenomenon. To be able to protect us both directly, 
through warnings and evacuation, and preventive, through for example changes in 
construction norms in stricken areas, more knowledge about how, when and where the 
cyclones develops is needed. The cyclone genesis needs some parameters to be 
satisfied, for example sea surface temperature above ca 26 °C, low vertical wind shear 
and trigging mechanisms. It is a fact that the climate is changing and that the mean 
temperature of the earth is increasing. With these changes, the conditions for the tropical 
cyclones also change. 

This is a literature study which examines how the tropical cyclones will get affected, 
when it comes to storm frequency and intensity, by future climate changes. This study 
concentrates on a time period just before the year 2100 and examines the results for some
climate scenarios. The study also presents the genesis of cyclones, the situation today 
and a few climate models and climate scenarios.  

Different studies show different results. An extensive study by the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC; Christensen et al., 2013) indicates that the cyclone 
frequency will decrease by about 20 % while another study by Emanuel (2013) indicates 
an increase by about 20 % instead. The intensity of the tropical cyclones will according to 
the study by IPCC (Christensen et al., 2013) increase by 2-11 %, according to a study by 
Knutson et al. (2013) the increase will be 4-6 % and Emanuel's (2013) study indicates an 
increase by 1012 m3s-2, measured in an index called power dissipation index. In the present
it is difficult to determine which of the results, about a future annual cyclone frequency, to 
rely on. More research in this area needs to be done and analyzed before we are able to 
assess a certain result. Even if all the numbers in the results about intensity are not the 
same, they point in the same direction. The studies indicate that the tropical cyclones in 
general will be more intensive in the future and that a higher percentage of the developed 
cyclones will be of the more intensive category. Tropical cyclones in a future climate is a 
new research area that both needs more research and development to generate more 
certain conclusions. 

Sammanfattning
Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 
2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör 
cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både 
direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade 
byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna 
bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exempelvis 
vattentemperatur över ca 26 °C, låg vindskjuvning och utlösande processer. Det är ett 
faktum att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur ökar. Med dessa 
förändringar sker också förändringar av villkoren för tropiska cykloner. 

Det här är en litteraturstudie som undersöker hur tropiska cykloner påverkas av 
framtida klimatförändringar när det gäller stormfrekvens och styrka. Studien inriktar sig på 
tidsperioden strax före år 2100 och undersöker resultaten för olika klimatscenarier. Studien
presenterar också bildningen av cykloner, hur situationen ser ut idag samt några 
klimatmodeller och klimatscenarier.  

Olika studier visar på olika resultat. En omfattande studie av Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC; Christensen et al., 2013) säger att cyklonfrekvensen 
kommer att minska med omkring 20 % medan en annan studie av Emanuel (2013) istället 
menar på en ökning med cirka 20 %. De tropiska cyklonernas intensitet kommer enligt 
studien från IPCC (Christensen et al., 2013) att öka med 2-11 %, enligt en studie av 



Knutson et al. (2013) kommer en ökning på 4-6 % ske och Emanuels (2013) studie visar 
på ökningen 1012 m3s-2, mätt i ett index kallat power dissipation index. I nuläget är det svårt
att avgöra vilka resultat om en framtida årlig cyklonfrekvens som är de korrekta. Fler 
studier inom detta område måste genomföras och analyseras för att ett säkert resultat ska 
kunna fastställas. Även om siffrorna i de olika resultaten om intensitet inte är eniga pekar 
de i samma riktning. Studierna visar att tropiska cykloner allmänt kommer att bli kraftigare i
framtiden och att en högre andel av de som bildas kommer att tillhöra de kraftigare 
stormarna. Tropiska cykloner i ett framtida klimat är ett nytt forskningsområde som både 
behöver arbetas mer med och vidareutvecklas för att kunna ge mer säkra slutsatser.
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1 Inledning

1.1 Tropiska cykloner

Tropiska cykloner är kraftiga luftvirvlar som bildas över de stora haven. 80-90 % av 
gångerna bildas de inom området 20° från ekvatorn (Frank and Roundy, 2006). Att 
cyklonerna bildas på dessa ställen beror på att det krävs vissa faktorer under 
bildningsprocessen som bara uppfylls där. Dessa faktorer presenteras i avsnitt 3.1 i den 
här rapporten. Cyklonerna bildas alltså inom avgränsade områden, men det betyder inte 
att de sedan stannar där. Det är snarare tvärtom, ofta förflyttar sig cyklonerna till andra 
regioner och kan ibland ta sig in över land innan de försvagas så mycket att de dör ut, 
skriver till exempel Emanuel (2003). Om dessa väderfenomen befinner sig i havsområden 
i närheten av USA, det vill säga nordvästra Atlanten och nordöstra Stilla havet, brukar de 
kallas för hurricanes. Om de istället befinner sig i nordvästra Stilla havet, utanför Asiens 
kust, kallas de för tyfoner. I resten av världen kallas de för kraftiga tropiska cykloner 
(Emanuel, 2003). I resten av denna rapport benämns stormarna tropiska cykloner oavsett i
vilken del av världen de befinner sig, om inte annat anges.

Enligt en uppskattning av Emanuel (1998) har en medelstor tropisk cyklon en effekt 
på ca 3 × 1012 W, som multiplicerat med cyklonens livstid ger cyklonens kinetiska energi. 
Det motsvarar elförbrukningen i hela USA år 2000, eller hela världens kapacitet att 
generera el den första januari 1996. Det här är bara energin för en medelstor cyklon, för 
en ovanligt stor och intensiv cyklon kan den kinetiska energin vara en storleksordning 
större (Emanuel, 1998; Emanuel, 2003). 

Tropiska cykloner är, på grund av de stora skador som kan ske, ett av de mest 
fruktade väderfenomenen. Globalt sett är tropiska cykloner en av de naturkatastrofer som 
kostar mest människoliv och enorma summor pengar. I Bangladesh år 1970 omkom upp 
emot en halv miljon människor av en enda cyklon. De flesta skador i samband med 
cykloner orsakas inte av själva cyklonen, utan av andra fenomen som är bieffekter till 
cyklonerna. Det kan bildas blixtar, höga vågor och översvämningar på grund av kraftiga 
regn och stormfloder (Emanuel, 2003; Powell & Reinhold, 2009). Bättre kunskap om 
sambanden mellan faktorerna för bildningsprocessen, om var och när cyklonerna bildas, 
samt hur intensiva de blir möjliggör bättre förutsägelser. Genom bra förutsägelser kan 
förebyggande åtgärder vidtas. Exempelvis kan hela städer evakueras och många 
människor räddas. En mer långsiktig, förebyggande åtgärd kan vara att ändra 
byggnormerna i de drabbade områdena. Det kan innebära att både bostadshus och andra 
byggnader görs mer hållbara, vilket resulterar i minskade skadekostnader. Det kan också 
innebära att det ska byggas stormsäkra utrymmen så som källare eller bunkrar, så att alla 
människor i området ska ha möjlighet att ta sig i säkerhet när en kraftig tropisk cyklon är 
på väg.

Alla bieffekter från tropiska cykloner är inte negativa. Nederbörden i samband med 
tropiska cykloner bidrar till sötvattentillgången. Nederbörden i vissa regioner består upp till 
55 % av nederbörd i samband med cykloner under cyklonsäsongerna (Jiang and Zipser, 
2010). Eftersom sötvattentillgången är livsnödvändig bidrar även detta till att vi vill öka vår 
kunskap om tropiska cykloner.

1.2 Framtidens klimat

Vi lever i en tid där klimatet är under snabb förändring. Jordens medeltemperatur har ökat 
de senaste decennierna och kommer att fortsätta öka. Perioden mellan år 1983 och 2012 
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var förmodligen den varmaste perioden på norra halvklotet på 1400 år. Under perioden år 
1880-2012 har jordens medeltemperatur ökat med 0.85 °C. Denna ökande 
temperaturtrend är mycket sannolikt till största del antropogen, det vill säga att det är vi 
människor som är orsaken till den (“Klimatförändringar,” 2009; IPCC, 2013). Det är flera 
faktorer som förändras med ett förändrat klimat, dessa presenteras i avsnitt 3.4.

I den här rapporten behandlas det förändrade klimatet, framtaget med 
klimatmodeller, under perioden år 2081-2100 med en referensperiod kring år 1986-2005. I 
avsnitt 3.4 presenteras olika klimatmodeller och klimatscenarier som används för att få 
fram dessa data.

1.3 Frågeställning

Huvudfrågan som den här rapporten behandlar är ”hur kommer tropiska cykloner att bete 
sig när det gäller frekvens och styrka under en period runt år 2100, i olika 
klimatscenarier?”. Målet är att diskutera denna fråga och presentera slutsatser. Detta leder
till följande delmål; att presentera hur tropiska cykloner bildas och hur dagsläget ser ut 
samt att presentera olika klimatmodeller och klimatscenarier. Sedan måste dessa kopplas 
ihop för att presentera hur tropiska cykloners egenskaper hänger ihop med klimatet. 

2 Genomförandet
Hela projektet är en litteraturstudie som utgår från några rapporter som utgör själva 
stommen för att svara på problemformuleringen. Flera rapporter och andra källor används 
sedan för att hämta mer fakta, styrka argument eller diskutera motsägelser. Genom att 
utgå från två rapporter av Emanuel (2003) och Frank & Roundy (2006) undersöks bildning 
av tropiska cykloner och hur situationen ser ut i dagsläget gällande antalet stormar och 
intensitet av dessa. Kerry Emanuel är välkänd och välpublicerad inom området tropiska 
cykloner och artikeln från 2003 är en grundlig genomgång av litteraturen på området. Även
Frank & Roundy är välkända och det som refereras till i deras artikel från 2006 är 
vedertagen fakta. Detta bygger upp första delen av bakgrunden. I den andra delen 
presenteras olika klimatmodeller och framtida klimatscenarier, här används kapitel 12 
Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility i IPCC:s AR5 
(Collins et al., 2013) som grund. AR5 är en stor rapport från FN:s klimatpanel (IPCC) med 
bidrag från många forskare och studier över hela världen. I resultatavsnittet presenteras 
hur de tropiska cyklonernas egenskaper hänger ihop med klimatet och i diskussionen 
behandlas hur dessa egenskaper kan komma att se ut i ett förändrat klimat. Här används 
tre huvudrapporter, kapitel 14 Climate Phenomena and their Relevance for Future 
Regional Climate Change i IPCC:s AR5 (Christensen et al., 2013), Emanuel (2013) och 
Knutson et al. (2013). Emanuels artikel från 2013 är skriven efter AR5 och motsäger vissa 
resultat i kapitel 14 som handlar om tropiska cykloner i framtiden. Knutson et al. är även 
de välkända och deras artiklar används som referenser i AR5.

3 Teori

3.1 Tropiska cykloners bildning och struktur

Bildningsprocessen av tropiska cykloner gynnas av att vissa faktorer uppfylls. Tropiska 
cykloner bildas alltid över hav som är varmare än omkring 26 °C. Havsytans temperatur 
(TS) är starkt korrelerat med cyklonens potentiella maximala vindhastighet (Vmax). Detta fås 
fram genom beräkningar gjorda av bland andra Emanuel (2003) med hjälp av ekvation 1 
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nedan som bygger på Carnots sats. Carnots sats är en energibalansekvation med en 
källa, produktion av mekanisk energi, och en sänka, energidissipation i atmosfärens 
gränsskikt. För härledning av ekvation 1 se appendix.

∣V max∣
2
≈
C k

C D

T S−T 0
T 0

(k 0 '−k )
(1)

I ekvationen är Ck och CD dimensionslösa utbyteskoefficienter för rörelsemängd och 
entalpi, T0 är medeltemperaturen för den luft som flödar ut i toppen av stormen, k är den 
specifika entalpin för den ytnära luften och k0' är entalpin för luften som är i kontakt med 
vattnet och som alltså är mättad med vattenånga som har samma temperatur som havet.

Det är också gynnande om det är en hög relativ luftfuktighet i mitten av troposfären 
och om havsvattentemperaturen inte sjunker snabbt med ökat djup vilket ger en säker 
tillgång till energi för stormen då vattenytans temperatur inte blir för låg vid omrörning. 
Detta leder till att tropiska cykloner sällan bildas längre bort än 20° i latitud från ekvatorn. 
De bildas också väldigt sällan inom området 5° från ekvatorn. Det beror på att 
bildningsprocessen kräver en viss rotation och gynnas därför av ett högt värde på 
coriolisparametern, vilken definieras som den dubbla vertikala komponenten av jordens 
vinkelhastighet multiplicerat med sinus av latituden. Utöver dessa faktorer som avgränsar 
områden där tropiska cykloner bildas finns det fler faktorer som påverkar när bildningen 
sker. Den vertikala vindskjuvningen får inte vara för stor, då motverkas bildningen av 
tropiska cykloner genom att de luftvirvlar som håller på att bildas dras isär på grund av att 
det blåser olika mycket på olika altituder. Gränsen för vindskjuvningen är runt 20 knop (ca 
10 ms-1) och det betyder att skillnaden i vindhastighet mellan en area på tryckytorna 
200 hPa och 850 hPa, alltså mellan ungefär 11 km över jordytan (översta delen av 
troposfären) och 1.5 km över jordytan, är 20 knop. Den area på tryckytorna som används 
är en cirkel med stormens centrum i mitten och med en radie på drygt 550 km (”Wind 
Shear Tutorial,” 2014).

3.1.1 Atmosfäriska cirkulationssystem

Cyklonerna bildas alltid ur störningar i luften - speciellt ur vågor, som är stora luftströmmar 
som rör sig i ett vågmönster i troposfären, med en skala på ungefär 1000 till 3000 km 
(Emanuel, 2003; Frank & Roundy, 2006). Exempel på sådana vågor är Madden-Julian 
oscillationen (MJO), ekvatoriala Rossbyvågor och tropiska lågtrycksvågor även kallade 
ostliga vågor. Dessa vågor har en period på två dagar eller längre. Vågorna förbättrar de 
lokala förutsättningarna för att tropiska cykloner ska bildas. De kan öka konvektionen, 
alltså öka den luft som strömmar vertikalt uppåt, öka luftströmmarna på låg höjd och 
påverka den lokala vertikala vindskjuvningen. Vissa vågor kan också påverka havsytans 
temperatur. Den här rapporten tar upp ostliga vågor och MJO, som spelar en stor roll vid 
bildningen av tropiska cykloner (Frank & Roundy, 2006).

De ostliga vågorna har en period på tre till fem dagar, en våglängd på 2000 till 
4000 km och bildas mellan juni och oktober. Vågorna bildas i den nedre delen av 
troposfären vid trycken 600-850 hPa, på norra halvklotet, över bergiga områden i centrala 
Östafrika och färdas i ett vågmönster västerut. De är vågor på den ostliga afrikanska 
jetströmmen, vilken är en luftström som rör sig västerut och som bildas på grund av den 
termiska vinden, vilken uppstår genom att det finns en gradient mellan varm luft över 
Sahara och relativt kall luft över Guineabukten. De ostliga vågorna färdas över Afrika, över 
Atlanten och ibland kan de nå ända in över östra Stilla havet. Vågorna karakteriseras av 
områden med konvektion och regn, ur vilka tropiska cykloner kan bildas. Detta visas i 
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Figur 1, som är en satellitbild där de ostliga vågorna är markerade. I norra Atlanten 
sammanfaller aktiviteten av ostliga vågor i stort sett med cyklonsäsongen och ungefär 
hälften av alla tropiska cykloner som bildas där bildas ur dessa vågor. Cyklonsäsongen i 
nordöstra Stilla havet är starkt relaterad till ostliga vågor, men de är inte relaterade i 
nordvästra Stilla havet (Thorncroft & Hodges, 2001; Frank & Roundy, 2006; Burpee, 
1971). 

MJO är en oscillation med två faser, en aktiv och en inaktiv. En aktiv fas 
karakteriseras av stark djup konvektion och nederbörd som rör sig långsamt österut över 
ekvatorn, med en medelhastighet på 5 ms-1. Den inaktiva fasen har istället svag djup 
konvektion. Tidsperioden mellan två aktiva faser varierar mellan 30-90 dagar. Studier 
pekar på att MJO påverkar bildningen av tropiska cykloner i nordöstra Stilla havet, men 
inte i nordvästra Stilla havet. I norra Indiska oceanen finns två högsäsonger för tropiska 
cykloner, en på våren då MJO är stark och en på hösten då MJO inte är speciellt stark. I 
norra Atlanten bildas bara en fjärdedel av cyklonerna när MJO är aktiv. Cyklonerna i 
Atlanten påverkas inte direkt av den lokala konvektionen utan mer indirekt av MJO, 
exempelvis av förändringar av den vertikala vindskjuvningen. På det södra halvklotet är 
MJO i fas med den tropiska cyklonsäsongen (Frank & Roundy, 2006; Zhang, 2005).

Det finns även andra variationer i atmosfären och i haven med längre tidsskala som
kan påverka bildningen av tropiska cykloner. Ett exempel på det är El Niño, som är en fas 
av El Niño Southern Oscillation (ENSO). Det som specificerar år med El Niño är varmare 
ytvattentemperatur i området kring ekvatorn i östra Stilla havet och en bit ner längs 
Sydamerikas västkust och en ökad cumuluskonvektion i samma områden. Denna 
konvektion leder till starka vindar från väster i övre troposfären över Karibiska havet och 
området kring ekvatorn i Atlanten. Detta vindmönster leder i sin tur till reducerad 
cyklonbildning i västra Atlanten på grund av ökad vindskjuvning. Det är inte bara 
frekvensen av tropiska cykloner som minskar utan även intensiteten och den väg cyklonen
färdas. Det var endast 16 av de 54 mest intensiva cykloner som nådde USAs kust åren 
1900 till 1983 som bildades under El Niño-år. Under dessa år korsar cyklonerna nästan 
aldrig Karibiska havet (Gary, 1984).

Det finns fortfarande en del oklarheter och man har en bit kvar i förståelsen hur allt 
hänger ihop när det gäller bildning av tropiska cykloner (Emanuel, 2003).
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Figur 1: Satellitbild över Centralafrika som visar konvektionssystem och en tropisk cyklon i 
samband med ostliga vågor. Bildkälla: The COMET Program / © EUMETSAT 2007 / US 
Navy/NRL



3.1.2 En tropisk cyklon som carnotcykel

En tropisk cyklon kan energimässigt beskrivas som en carnotcykel. Carnots sats kan 
härledas genom Bernoullis ekvation och termodynamikens första lag. Satsen ligger bakom
härledningen av ekvation 1 i denna rapport. Hur en cyklon beskrivs som en carnotcykel 
visas i Figur 2 nedan. Luftmassor i området kring cyklonen rör sig längs havsytan in mot 
cyklonens centrum B. På vägen sker en isotermisk expansion och luften får ökad entropi 
från vattenytan som har en konstant temperatur TS. När luften når stormens mitt börjar den
expandera adiabatiskt och stiger upp längs cyklonens vägg för att sedan, när den kommit 
högst upp, komprimeras isotermiskt och strömma ut horisontellt. Den överskottsentropi 
som luften tidigare fick försvinner genom transport av luften eller genom 
strålningsavkylning när luften nu sjunker och får en mycket lägre temperatur TO. Sedan 
sker en adiabatisk komprimering av luftmassan när den transporteras tillbaka till 
utgångspunkten och carnotcykeln sluts. En carnotcykel använder vanligtvis sin energi till 
att utföra arbete på sin omgivning, men det sker inte för tropiska cykloner. Här används det
mesta av arbetet istället till att sätta luften i rörelse vilket bildar friktion mellan olika 
luftmassor. Friktionen blir till värme och på så sätt kan cyklonen återanvända 
värmeenergin och ”mata” sig själv. Den delen av arbetet som inte används till detta, går 
istället åt till att bilda vågor (Emanuel, 1991; Emanuel, 2003).
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Figur 2: En tropisk cyklon kan energimässigt beskrivas som en carnotcykel. Y-axeln visar höjden Z
och x-axeln visar avståndet R från cyklonens centrum. Luftmassan rör sig från punkt A mot 
stormens centrum i punkt B och en isotermisk expansion sker. Från punkt B stiger luften längs 
cyklonens vägg och expanderar adiabatiskt för att sedan komprimeras isotermiskt när den 
strömmar ut vid punkt C. Luftens temperatur sjunker och luftmassan hamnar i punkt D. Här sker 
en adiabatisk komprimering och luftmassan transporteras tillbaka till punkt A vilket gör att 
carnotcykeln sluts.



3.2 Mätning och klassificering av tropiska cykloner

3.2.1 Mätinstrument och tillvägagångssätt

Mätningar av tropiska cykloner behövs dels på kort sikt som indata till prognosmodeller, 
utifrån dessa kan varningar om kraftiga cykloner utfärdas. Mätningar behövs också på 
längre sikt som indata i exempelvis klimatmodeller. Av dessa anledningar är det viktigt 
med pålitlig data från noggranna mätningar.

Före andra världskriget användes stationer längs kuster, på öar samt på vissa fartyg
för observation av tropiska cykloner. Fartygen täckte långt ifrån hela världshaven och man 
vet därför inte med hög noggrannhet hur många cykloner som inte nådde land. Detta 
gjorde att många cykloner troligtvis missades och det gör att vi idag inte har fullständig 
data från den tiden (Christensen et al., 2013; Emanuel, 2003). Efter andra världskriget 
började man använda flygplan för att undersöka tropiska cykloner. En typisk rutt för dessa 
flygplan var att de flög rakt genom cyklonens öga, vände åt något håll och flög en bit innan
de flög rakt genom cyklonen igen. Under denna rutt gjordes manuella mätningar med 
regelbundna intervall. Då mättes vindhastigheten, temperaturen, daggpunkten och höjden 
för en tryckyta på 700 hPa. Dessa flygrutter gjordes med ungefär 12 timmars mellanrum 
för alla tropiska cykloner i området kring USA (Weatherford & Gray, 1987; Emanuel, 2003).
Det var även efter andra världskriget som observationer med hjälp av radar började. Då 
kunde tropiska cykloner på flera hundra kilometers avstånd detekteras och radarbilderna 
visade cyklonernas nederbördsstruktur. Dessa två sätt användes fram till satelliterna tog 
över merparten av observationerna (Emanuel, 2003). På 60-talet observerades den första 
tropiska cyklonen med hjälp av en polär satellit och sedan mitten av 60-talet har alla 
tropiska cykloner som bildats observerats av satelliter (Emanuel, 2003; Kidder et al., 
2000). Det betyder att det finns data, som kan användas i olika klimatmodeller, från den 
här tidsperioden. 

Idag används främst geostationära satelliter vid mätningar av tropiska cykloner, 
vilket ger mycket data som är användbart. Geostationära satelliter är placerade runt 
ekvatorn och roterar med jorden vilket gör att de ”ser” samma område hela tiden. De 
passar därför utmärkt för mätningar av tropiska cykloner. Genom mätning av strålning 
inom det synliga spektrumet, infraröd strålning och mikrovågsstrålning ger satelliterna en 
noggrann position och visar ett väldefinierat cyklonöga. Satelliterna kan mäta 
temperaturen på molntopparna med hjälp av den infraröda strålningen. Kallare molntoppar
tyder på högre moln, vilket i sin tur betyder kraftigare konvektion. På så sätt är 
temperaturskillnaden över en tropisk cyklon relaterat till trycket i cyklonens mitt. 
Temperaturskillnaden är också relaterad till vinden på cyklonens yttersida. Genom att få 
fram den informationen kan stormens intensitet beräknas. Intensiteten kan även beräknas 
från temperaturgradienten som mäts med mikrovågsstrålning. Strålning med denna 
våglängd kan även visa nederbördsstrukturen i samband med tropiska cykloner tack vare 
att strålningen kan penetrera moln, till skillnad från de andra nämnda våglängderna 
(Emanuel, 2003; Kidder et al., 2000).

3.2.2 Klassificering

Det finns olika sätt att klassificera tropiska cykloner och olika vädertjänster använder olika 
definitioner. Ett sätt är att dela in tropiska cykloner i tre klasser: tropiska lågtryck, tropiska 
stormar och tropiska orkaner. De delas in efter deras maximala vindhastighet, vilket gör att
det går att utfärda och förstå varningar om cyklonerna. Måttet definieras som ett 
10 minuters medelvärde av vindens maximala hastighet på 10 meters höjd, utom i USA 
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där det istället används ett medelvärde över ett tidsintervall på en minut. Om en tropisk 
cyklon har en maximal vindhastighet på upp till 17 ms-1 kallas den ett tropiskt lågtryck. Om 
den maximala vindhastigheten är mellan 17 ms-1 och 33 ms-1 är det en tropisk storm. 
Överstiger den tropiska cyklonens maximala vindhastighet 33 ms-1 klassas den som en 
tropisk orkan (Emanuel, 2003).

Ett annat sätt att klassificera tropiska cykloner är med Saffir-Simpsonskalan, som 
ofta används i USA. Det är en skala från 1 till 5 där cyklonerna delas in efter medelvärdet 
över en minut av vindhastigheten på 10 meters höjd. De olika kategorierna är uppdelade 
efter hur stor egendomsskada och personskada cyklonen potentiellt kommer att orsaka. 
Här tas även hänsyn till skador som sker i samband med cyklonerna. Dessa skador kan 
vara orsakade av till exempel vågor och stormfloder. För varje ökad kategori ökar 
skadorna med ungefär en faktor 4. Cykloner i kategori 1 och 2, med vindhastigheter på 33-
42 ms-1 respektive 42-49 ms-1, kan orsaka stora skador på hustak och träd med ytliga 
rötter kan blåsas ner, vilket kan orsaka stora strömavbrott. Cykloner i kategorierna 3, 4 och
5, med vindhastigheter på 49-58 ms-1, 58-69 ms-1 och över 69 ms-1, är extremt farliga och 
medför katastrofala skador. Många träd fälls, hela hus kan förstöras, områden kan vara 
utan elektricitet och vatten och vissa områden kan bli obeboeliga i upp till flera månader 
(Lessani, 2011).

Ett tredje och relativt nytt sätt att klassificera tropiska cykloner är med Integrated 
Kinetic Energy (IKE) som också tar hänsyn till skador som sker i samband med 
cyklonerna. IKE räknas ut genom att integrera den kinetiska energin, på 10 meters höjd, 
per volymenhet över stormstorleken. Det gör att storleken också spelar roll vid indelningen
av tropiska cykloner och inte bara intensiteten. Det kan vara viktigt att ta med 
stormstorleken eftersom en stor men mindre intensiv cyklon kan orsaka större skador än 
en liten men intensivare cyklon (Powell & Reinhold, 2007; Powell & Reinhold, 2009).

De skalor som använder tidsintervallet tio minuter för medelvärdet av den maximala
vindhastigheten gör att cyklonerna på ett smidigt sätt kan jämföras med varandra och med
andra extrema vädertyper, vilket ibland kan vara användbart. Om man istället använder en
skala med ett enminutersintervall blir det lättare att relatera till skadorna som kan orsakas 
av den tropiska cyklonen. IKE-skalan är mer omfattande men också mer komplicerad, 
vilket gör att den är svårare för allmänheten att förstå och kanske främst kommer 
användas av exempelvis forskare. Det är viktigt att komma ihåg att olika vädertjänster 
använder olika skalor när man ska jämföra cykloner. Det finns fler skalor än de tre som tas
upp i den här rapporten. 

3.3 Situationen idag

3.3.1 Antal och intensitet

I dagsläget bildas upp emot 90 tropiska cykloner på jorden varje år skriver till exempel 
Emanuel (2013). Dessa cykloner bildas i områden som uppfyller de krav som tas upp i 
avsnitt 3.1 i den här rapporten. Vanligtvis brukar dessa områden delas in i sex geografiska 
områden; norra Indiska oceanen, södra Indiska oceanen, nordvästra Stilla havet, södra 
Stilla havet, nordöstra Stilla havet och norra Atlanten (Frank & Roundy, 2006). Ibland delas
södra Indiska oceanen i en sydvästlig del och en sydostlig del och då blir det istället totalt 
sju bildningsområden, vilket visas i Figur 3. Som tidigare nämnts i denna rapport stannar 
dessa cykloner sällan i närheten av sin bildningsplats utan rör sig iväg. På norra halvklotet 
rör sig cyklonerna åt väster men kröker av medurs. På södra halvklotet rör de sig åt väster 
och kröker sedan istället svagt moturs. Dessa krökningsbanor orsakas av corioliskraften 
(Emanuel, 2003). Mönstret av dessa krökningsbanor visas med pilar i Figur 3.
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När cyklonerna är nybildade rör de sig med en hastighet runt 2 till 10 ms-1 och 
sedan dör de antingen ut eller får en ökad intensitet (Emanuel, 2003). Omkring 60 % av de
cykloner som bildas varje år når upp till orkanstyrka. Under tidsperioden år 1970 till 2004 
tillhörde ungefär 35 % av de tropiska cykloner som bildades varje år kategori 1 på Saffir-
Simpsonskalan. Saffir-Simpsonskalan tas upp i avsnitt 3.2.2 i denna rapport. De cykloner 
som tillhörde kategorierna 2 och 3 utgjorde omkring 37 % och cirka 28 % av alla cykloner 
var de intensivaste, alltså de som nådde upp till kategorierna 4 och 5 (Webster, 2005; 
Emanuel, 1991).

3.3.2 Exempel på extrema cykloner

Den tropiska cyklonen Tip som bildades över västra Stilla havet år 1979 är både den mest 
intensiva och den största tropiska cyklonen man känner till. Den hade ett lägsta lufttryck 
på 870 hPa och kulingvindar som sträckte sig som mest 1100 km från cyklonens centrum. 
Den tropiska cyklonen John från östra Stilla havet år 1994 existerade i 31 dagar och är 
den mest långlivade cyklon man känner till. Den tropiska cyklon som tagit flest liv är 
Bholacyklonen som drog in över Bangladesh år 1970 av vilken upp emot en halv miljon 
människor miste sina liv. Olivia som passerade Australien år 1996 hade den högsta 
byvinden som uppmätts, på 113 ms-1 (“Historiska tropiska cykloner,” 2011; Emanuel, 
2003).

3.4 Modellering av klimatförändringar

Den modellensemble som främst används idag av bland andra FN:s klimatpanel, för 
modellering av klimatet under en period omkring år 2100, heter Coupled Model 
Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). Modellensemblen har fyra utvecklingsvägar 
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Figur 3: Geografiska bildningsområden för tropiska cykloner samt deras krökningsbanor. 
Bildkälla: National Weather Service NWS



kallade Representative Concentration Pathways (RCP) som är definierade efter 
strålningsdrivning, alltså den ökning av energi som atmosfären strålar tillbaka mot jorden. 
Denna energi ökar med ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären. Förändringen 
beräknas från förindustriella värden till år 2100. Utvecklingsvägarna är uppdelade enligt 
följande: 2.6 Wm-2, 4.5 Wm-2, 6.0 Wm-2 och 8.5 Wm-2. Dessa tidsberoende projektioner är 
inte definitiva scenarier utan kan uppnås genom flera olika socioekonomiska scenarier. 
CMIP5 tar alltså inte hänsyn till hur man kommer fram till en av de fyra RCP-scenarierna, 
istället ligger fokuset på vad som händer om man skulle komma dit. De fyra projektionerna
från CMIP5 ger resultat som visar olika kraftiga förändringar för exempelvis 
medeltemperatur, nederbörd och cirkulationer i atmosfären både globalt och regionalt sett 
(Collins et al., 2013; Bogren et al., 2014). I avsnitt 3.4.1 i denna rapport presenteras de 
klimatförändringar, vilka är resultat från RCP-scenarierna i CMIP5, som är intressanta i 
samband med tropiska cykloner.

Tidigare användes modellensemblen Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 3 (CMIP3) som har tre utsläppsscenarier kallade Special Report on Emission 
Scenarios (SRES); B1, A1B och A2. Dessa scenarier är till skillnad från RCP-scenarierna 
resultat från specifika socioekonomiska scenarier. CMIP3 tar alltså hänsyn till hur dessa 
scenarier kan uppnås genom att räkna på hur vissa socioekonomiska parametrar ser ut i 
framtiden. Scenarierna delas upp efter inriktning; global eller regional inriktning och 
ekologisk eller ekonomisk inriktning, där parametrarna kan vara energiproduktion och 
energianvändning, teknologi, jordbruk, skogsbruk och markanvändning (Collins et al., 
2013; Bogren et al., 2014).

3.4.1 Klimatscenarier

I det här avsnittet presenteras de klimatparametrar som är intressanta i samband med 
tropiska cykloner, som är resultat från de fyra RCP-scenarierna från CMIP5.

Jordens medeltemperatur kommer att öka i alla RCP-scenarier men temperaturen 
kommer inte att öka jämnt över hela jorden, till exempel kommer ökningen att vara 
tydligare över land än över hav. Vissa modeller visar även på en temperaturökning i 
troposfären (0-11 km över jordytan) men en avsvalning i stratosfären (11-55 km över 
jordytan) över vissa regioner. Den globala medeltemperaturen kommer att till perioden år 
2081-2100 ha ökat från referensperioden år 1986-2005 med 1.0 ± 0.4 °C för RCP2.6, 
1.8 ± 0.5 °C för RCP4.5, 2.2 ± 0.5 °C för RCP6.0 och med 3.7 ± 0.7 °C för scenariet 
RCP8.5 enligt IPCCs 5AR (Collins et al., 2013). 

I Figur 4 presenteras den globala förändringen av den årliga medeltemperaturen för
de fyra RCP-scenarierna från år 2005 till år 2100. Före år 2005 används historiska värden 
och efter år 2100 används bara tre av RCP-scenarierna. På grund av att det är olika 
modellkörningar som gjorts före och efter år 2100 har det blivit hopp i figuren för det året. I 
figuren kan man se att temperaturen för det lägsta RCP-scenariet RCP2.6 planar ut redan 
innan år 2100 för att sedan istället få en svagt negativ trend. Medeltemperaturen för det 
näst lägsta scenariet RCP4.5 börjar plana ut vid år 2100 och ökar bara väldigt lite de två 
följande seklen. De två högsta scenarierna RCP6.0 och RCP8.5 visar istället en ökande 
trend fram till år 2100. Ökningen av temperaturen saktar ned efter år 2100 för RCP8.5 
men fortsätter fortfarande att öka.  
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Medeltemperaturens ökning till perioden år 2081-2100 över tropikerna, från 30°S till
30°N, är mer intressant när man studerar bildningsprocessen av tropiska cykloner. 
Ökningen är 0.9 ± 0.3 °C för scenariet RCP2.6, 1.6 ± 0.4 °C för RCP4.5, 2.0 ± 0.4 °C för 
RCP6.0 och med 3.3 ± 0.6 °C för RCP8.5. Här har samma referensperiod använts (Collins
et al., 2013). Ökningen av medeltemperaturen över tropikerna är inte riktigt lika kraftig som
den globala ökningen, detta gäller för alla fyra RCP-scenarier. 

Om man undersöker perioden strax innan år 2100 kommer haven att ha blivit 
varmare globalt sett i alla RCP-scenarier. Havsytans globala temperaturökning varierar 
mellan 1 °C för RCP2.6 till mer än 3 °C för RCP8.5 och ökningen kommer att vara tydligast
i tropiska och subtropiska havsområden. Det ytvatten som värms upp kommer att blandas 
med det djupare och svalare vattnet. På så sätt värms även det djupare vattnet upp och 
detta är tydligast i Stilla havet. På ett djup på hundra meter varierar ökningen från 0.6 °C 
för RCP2.6 till 2.0 °C för RCP8.5. Djupare ner är förändringen inte lika stor, på 1 km 
varierar ökningen mellan 0.3 °C för RCP2.6 och 0.6 °C för RCP8.5. Den relativa 
luftfuktigheten kommer att minska över land men över haven i de tropiska områdena 
kommer den istället att öka, men bara runt 1-2 % (Collins et al., 2013). 

Fram till år 2100 kommer den vertikala vindskjuvningen mellan 850 hPa och 
200 hPa att öka med 0.5-1 ms-1 per °C som jorden värms upp. Detta gäller över de 
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Figur 4: En tidsserie med den globala medeltemperaturavvikelsen av ytnära luft (relativt 1986-
2005) från koncentrationsdrivna CMIP5-simuleringar. Medelvärdet av projektionerna gjorda med 
modellerna visas för varje RCP-scenarium (heldragna linjer) och 5 % till 95 % (±1.64 
standardavvikelse) av fördelningen av enskilda modeller visas (skuggade områden). Diskontinuitet
vid 2100 beror på att det är olika antal modeller som utför expanderade körningar efter 20:e 
århundradet och har ingen fysikalisk mening. Endast en modell från modellensemblen används för
varje simulering och siffrorna i figuren indikerar antalet olika modeller som används för de olika 
tidsperioderna. Inga värden visas för RCP6.0-projektionerna efter 2100 på grund av att bara två 
modeller går att använda. Bildkälla: Collins et al., 2013, copyright © Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2013 (bildtext återgiven på svenska i exakthet).



tropiska delarna av Atlanten och i östra Stilla havet under perioden juni till november. En 
av huvudanledningarna till ökningen är förändringar av vindar i troposfären, så som en 
försvagning av Walkercirkulationen. För dessa beräkningar har utsläppsscenariot A1B 
använts (Vecchi & Soden, 2007).

Hur Madden-Julian-oscillationen (MJO) kommer att förändras i ett framtida klimat 
har nyligen börjat undersökas och därför finns inga pålitliga värden ännu. Enligt några 
modellsimuleringar lutar det åt en ökning av variationen i oscillationen med ett varmare 
klimat (Christensen et al., 2013).

En ökning av jordens medeltemperatur och havstemperatur, både av 
ytvattentemperaturen och på djupare vatten, kan leda till utökade gynnsamma geografiska
områden för cyklonbildning, vilket i sin tur kan leda till en ökning av cyklonfrekvensen. 
Temperaturökningarna kan också leda till ökad intensitet hos cyklonerna eftersom mer 
energi finns att tillgå. En ökning av den relativa luftfuktigheten över de tropiska haven kan 
också leda till ökad intensitet av samma anledning. En ökning av den vertikala 
vindskjuvningen kan istället verka hämmande för bildningsprocessen av tropiska cykloner 
och bidrar därför till en minskning av cyklonfrekvensen.

4 Resultat
I det här avsnittet presenteras resultat som fås om man undersöker tropiska cykloner i ett 
framtida klimat. Olika forskargrupper och enskilda forskare har fått fram dessa resultat och
vissa av dessa kan komma att skiljas åt, detta samt anledningen till detta diskuteras i 
avsnitt 5 i denna rapport.

Enligt FN:s klimatpanel (Christensen et al., 2013) kommer antalet tropiska cykloner 
som bildas varje år, i de flesta regioner, att antingen minska eller vara lika många i slutet 
av det här århundradet som det är idag. Anledningen till en minskning av frekvensen beror 
på två saker; minskad djup konvektion och en minskad mättnadsgrad i troposfären över 
tropikerna som är en följd av den globala uppvärmningen. I Figur 6 presenteras resultat i 
form av procentuella förändringar för perioden år 2081–2100 relativt perioden år 2000–
2019 både för olika regioner och globalt. Här har utsläppsscenariot A1B använts. De 
mörkblåa strecken markerar den troligaste procentuella förändringen och de ljusblåa 
staplarna visar ett 67 % konfidensintervall. I diagrammet längst ned i mitten av figuren 
visas de globala resultaten och den första stapeln i det diagrammet visar förändringen av 
antalet tropiska cykloner som bildas per år. Här visas ett resultat på en minskning på 
omkring 20 % av cyklonfrekvensen. Den andra stapeln visar förändringen av antalet 
tropiska cykloner som bildas per år som når en kategori 4 eller 5 på Saffir-Simpsonskalan. 
Här visas alltså bara de kraftigaste cyklonerna och resultatet visar på en ökning på cirka 
15 %, men som man ser i figuren är det stora regionala skillnader. Exempelvis ökar 
frekvensen av de kraftigaste cyklonerna över Atlanten med ungefär 50 %. 
Cyklonfrekvensen förutsägs alltså minska globalt sett men studier visar att fler av de 
kraftigaste cyklonerna kommer att bildas. 

Knutson et al. (2013) har gjort projektioner med både utsläppsscenariot A1B från 
CMIP3 och RCP4.5 från CMIP5 och undersökt resultatet över Atlanten för en period i 
slutet av det här århundradet relativt en period idag. Denna studie indikerar att antalet 
tropiska cykloner som bildas varje år kommer att minska med 27 % för CMIP3 och med 
23 % för CMIP5. Antalet cykloner som bildas per år som når kategori 4 eller 5 på Saffir-
Simpsonskalan, alltså med en maximal vind på minst 59 ms-1, kommer att öka med 87 % 
enligt CMIP3 och 39 % enligt CMIP5.

Emanuel (2013) har fått fram ett annat resultat efter att ha gjort simuleringar med 
RCP-scenariet RCP8.5 med sex modeller som ingår i CMIP5 och menar att antalet 
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tropiska cykloner som bildas globalt varje år istället kommer att öka. Jämfört med en 
tioårsperiod kring år 2015 och en tioårsperiod kring år 2095 kommer den globala 
medelfrekvensen att öka med nästan 20 %. Störst är ökningen i norra Stilla havet men 
ökningen är även tydlig i norra Atlanten och södra Indiska oceanen. I Figur 5 presenteras 
den globala årliga frekvensen av tropiska cykloner uppdelad i tioårsperioder från år 1950 
till år 2100. RCP8.5 har använts från och med 2006 och före det har historiska 
simulationer använts. I figuren är de röda linjerna medianen av resultaten från de sex 
modellerna, övre kanterna på boxarna motsvarar 75:e percentilen och underkanterna 
motsvarar 25:e percentilen. De från boxarna utdragna svarta strecken sträcker sig till de 
mest extrema värdena. De röda plustecknen är avvikande värden, vilket är värden som 
befinner sig över eller under boxen med ett avstånd större än 1.5 gånger boxens höjd. 
Emanuel (2013) menar också att de cykloner som bildas per år som når en kategori 3 eller
högre på Saffir-Simpsonskalan kommer att öka med 40 %.

Intensiteten på de tropiska cyklonerna som bildas under perioden 2081-2100 
kommer att vara 2-11 % större än under perioden 2000-2019 enligt IPCC AR5 
(Christensen et al., 2013). Intensiteten är en medelintensitet av alla cykloner som bildas 
och intensiteten är cyklonens maximala vindhastighet under sin livstid. Denna ökning 
presenteras i den tredje stapeln i diagrammet längst ned i mitten i Figur 6.

Den maximala intensitet som cyklonerna kommer upp i under sin livscykel kommer 
att öka med 4-6 % för CMIP3 och CMIP5 om man undersöker en period strax före år 2100 
jämfört med idag. Detta gäller för cykloner som bildas i Atlanten (Knutson et al., 2013).

Enligt Emanuel (2013) kommer även de tropiska cyklonernas intensitet att öka i 
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Figur 5: Global årsfrekvens av tropiska cykloner med 10-årsmedelvärden för perioden 1950-2100.
För tidsperioden 1950-2005 används historiska simulationer och för tidsperioden 2006-2100 
används scenariet RCP8.5. Den röda linjen i varje box representerar medianen av de sex 
modellerna, och botten och toppen på lådorna representerar den 25e respektive 75e percentilen.  
De från boxarna utdragna svarta strecken sträcker sig till de mest extrema värdena bortsett från 
de avvikande värdena, som representeras av de röda + tecknen. Punkter räknas som avvikande 
värden om de ligger över eller under boxen med ett avstånd större än 1.5 gånger boxens höjd. 
Bildkälla: Emanuel, 2013, copyright © PNAS 2013 (bildtext återgiven på svenska i exakthet).



norra Stilla havet, norra Atlanten och södra Indiska oceanen. Emanuel (2013) har valt att 
beräkna intensiteten med ett index kallat power dissipation index (PDI) som är definierat 
enligt ekvation 2, där Vmax är den tropiska cyklonens maximala vindhastighet och τ är 
cyklonens livslängd. Enligt studien kommer medelvärdet av PDI för alla cykloner att öka 
med ungefär 45 % under det här seklet (Emanuel, 2013; Emanuel, 2005).

PDI≡∫
0

τ

V max
3 dt

(2)

17

Figur 6: En övergripande utvärdering av de numeriska experimenten beskrivs i Supplementary 
Material Tables 14.SM.1 till 14.SM.4 i Christensen et al., 2013. Alla värden representerar 
förväntade medelvärden av procentuella skillnader över tidsperioden 2081-2100 relativt 2000-
2019, under ett A1B-likt scenarium, baserat på expertomdömen efter subjektiv normalisering av 
modellprojektionerna. Fyra mätområden studerades: den procentuella skillnaden av (I) den årliga 
frekvensen av tropiska cykloner, (II) den årliga frekvensen av stormar som når kategori 4 och 5, 
(III) medelvärdet av Lifetime Maximum Intensity (LMI; den maximala intensitet som uppnås under 
en storms livstid) och (IV) nederbörden inom ett område på 200 km från stormens centrum vid 
LMI. För varje mätområde som är plottat är den kraftiga blå linjen den troligaste procentuella 
förändringen, och de färgade staplarna visar ett 67 % (troligt) konfidensintervall för detta värde 
(notera att detta intervall sträcker sig från -100 % till +200 % för den årliga frekvensen av kategori 
4 och 5 stormar i norra Atlanten). Där ett mätområde inte är plottat är den data som finns tillgänglig
otillräcklig (benämnt ‘insf. d.’) för att få en komplett bedömning. Ett slumpmässigt ritat (och färgat) 
urval av historiska stormbanor är underlag för identifiering av  regioner med tropisk cyklonaktivitet. 
Bildkälla: Christensen et al., 2013, copyright © Intergovernmental Panel on Climate Change 
(bildtext återgiven på svenska i exakthet).



5 Diskussion
Resultaten från de tre rapporterna, som beskrivs i avsnitt 4 i denna rapport, skiljer sig åt 
och det finns flera möjliga anledningar till detta. Till att börja med använder rapporterna 
inte samma modellensembler, ibland används CMIP3 och ibland CMIP5. Några av de 
modeller som används är samma men inte alla och antalet modeller skiljer sig åt. Tre olika 
scenarier tillämpas; två RCP-scenarier (RCP4.5 och RCP8.5) och ett utsläppsscenario 
(A1B). Detta måste man tänka på när man jämför resultaten med varandra. De olika 
klimatmodellerna har olika upplösning och det har även de nedskalningsmodeller som 
används. En till anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara att olika tidsperioder har 
används som referensperioder.

I rapporten AR5 från IPCC (Christensen et al., 2013) har simuleringar av tropiska 
cykloner i ett framtida klimat gjorts för utsläppsscenario A1B. IPCC undersöker 27 tidigare 
studier som använder flera olika modeller med upplösningar allt från 14 km till 120 km. De 
har analyserat resultaten och kommit fram till ett samlat resultat som bygger på dessa 
tidigare studier. Knutson et al. (2013) har gjort simuleringarna med både CMIP3 och 
CMIP5. I CMIP3 används 10 modeller var för sig med utsläppsscenario A1B och i CMIP5 
körs en modellensemble med 18 modeller med RCP-scenario RCP4.5. Emanuel (2013) 
har använt RCP-scenario RCP8.5 tillämpat på modellensemblen CMIP5 med 6 modeller 
vars upplösning varierar mellan 1.25° x 0.94° och 2.81° x 2.79°. Att de två 
modellensemblerna ger olika resultat visas i studien av Knutson et al. (2013). CMIP3 ger 
en något större minskning av antalet cykloner och en över dubbelt så hög procentuell 
ökning av de intensivaste cyklonerna än CMIP5. Olika antal modeller kan också ge 
skillnader i resultatet på grund av att om man har få modeller och en ger något avvikande 
värden så påverkas resultatet mycket av det. Om istället fler modeller används där en ger 
något avvikande värden så påverkas inte resultatet lika mycket. 

Nedskalningsteknikerna som används i de tre rapporterna är inte heller samma, 
vilket också kan vara en bidragande orsak till de olika resultat som erhållits. En dynamisk 
nedskalningsteknik är en numerisk modell som används på en del av en projektion med en
viss rumslig upplösning och ger en simulering med en bättre rumslig upplösning, som 
alltså visar mer detaljer. Olika tekniker ger olika upplösning och kan vara bättre eller sämre
för olika undersökningar. Emanuel (2013) använder en dynamisk nedskalningsteknik, varje
år för sig, på de sex globala CMIP5-modellerna. Till skillnad från simuleringar gjorda med 
direkt globala eller regionala modeller, där de intensivaste stormarna trunkeras bort, visar 
simuleringar med denna nedskalningsteknik cykloner med alla intensiteter eftersom den 
rumsliga upplösningen av stormcellen är så pass hög. Samma nedskalningsteknik 
används på simuleringar från år 1950 till 2005 och resultatet blir väldigt likt de verkliga 
mätningar som gjorts under den tidsperioden. Detta påvisar hur säker 
nedskalningstekniken som används av Emanuel (2013) är. Knutson et al. (2013) använder
globala simuleringar för både CMIP3 och CMIP5. På dessa simuleringar tillämpas ett 
första steg av dynamisk nedskalning med två olika nedskalningsmodeller: en som kallas 
ZETAC och har en upplösning på 18 km och en som kallas HiRAM C180 med 
upplösningen 50 km. Ett andra nedskalningssteg tillämpas sedan på de intensivaste 
stormarna i ZETAC-modellen. Detta steg består av två versioner av en modell kallad GFDL
med upplösningen 9 km. På så sätt kan även intensiva stormar simuleras mer realistiskt. 
AR5 (Christensen et al., 2013) har, som tidigare nämnts, undersökt flera tidigare studier 
och dessa studier använder flera olika nedskalningstekniker. Olika nedskalningstekniker 
som används i de tre rapporterna ger alltså olika upplösning på de projektioner som gjorts 
med modeller som också har olika upplösning. Om upplösningen, åtminstone över 
cyklonen, inte är tillräckligt bra kan cykloner med en viss intensitet trunkeras bort, vilket 
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kan leda till stora skillnader i resultaten för både intensiteten och cyklonfrekvensen och 
speciellt när det gäller frekvensen av de intensivaste stormarna.

Alla tre rapporter undersöker inte exakt samma framtida tidsperiod och de använder
inte heller samma referensperioder. I kapitel 14 i IPCCs rapport AR5 (Christensen et al., 
2013) är referensperioden åren 2000-2019 och undersökningsperioden åren 2081-2100. 
Knutson et al. (2013) undersöker samma tidsperiod men har istället åren 1986-2005 som 
referensperiod. Emanuel (2013) gör historiska simuleringar för åren 1950-2005 och 
simuleringar med RCP8.5 för åren 2006-2100, men i denna rapport har resultaten för 
tioårsperioderna kring år 2015 och år 2095 använts vid jämförelse av cyklonfrekvensen. 
Detta är viktigt att tänka på när man jämför resultaten i procent. Om en tidig referensperiod
används kommer den procentuella skillnaden fram till undersökningsperioden att skilja sig 
från den procentuella skillnaden som fås om en senare referensperiod används. Detta kan
vara en bidragande anledning till att Knutson et al. (2013), som använt den tidigaste 
referensperioden, fått fram de största procentuella skillnaderna när det gäller den globala 
cyklonfrekvensen och frekvensen av de intensivaste stormarna.

Det finns ytterligare saker att tänka på vid jämförelse av resultaten. Emanuel (2013)
har valt att definiera de intensivaste stormarna som de stormar som når klass 3 till 5 på 
Saffir-Simpsonskalan. De andra två rapporterna AR5 (Christensen et al., 2013) och 
Knutson et al. (2013) definierar istället de intensivaste stormarna som de stormar som når 
klass 4 till 5 på samma skala. Detta gör att Emanuel (2013) räknar med fler cykloner i 
undersökningen och det kan därför bidra till att resultatet visar på en större procentuell 
ökning av de intensivaste cyklonerna än IPCC:s rapport (Christensen et al., 2013).  

Den sista skillnaden som tas upp i den här rapporten är på vilka sätt resultaten har 
valts att presenteras. Emanuel (2013) har i sin figur, Figur 5 i denna rapport, valt att 
använda medianen (röda strecken i figuren) av resultaten för den årliga cyklonfrekvensen. 
I AR5 (Christensen et al., 2013) presenteras resultaten av cyklonfrekvensen istället som 
medelvärden, vilket visas i Figur 6 där de mörkblåa strecken är medelvärden.

Alla dessa skillnader i undersökningarna bidrar till skillnader i resultaten från de tre 
rapporterna och gör det svårt att jämföra de olika resultaten med varandra. Det är också 
svårt att värdera rapporterna och bestämma vilka resultat som är troligast. Rapporten AR5 
(Christensen et al., 2013) bygger på många studier vars resultat är sammanvägda medan 
rapporten från Emanuel (2013) bara bygger på en studie. Å andra sidan använder den 
studien en teknik som ger de bästa resultaten för nutidssimuleringar och borde därför 
också ge trovärdigare simuleringar kring år 2100. 

6 Rekommendation
Projektioner av flera av de klimatparametrar som påverkar bildningen av tropiska cykloner 
är fortfarande väldigt osäkra. Detta gäller exempelvis för koncentrationen av aerosoler och
olika cirkulationer i atmosfären så som Madden-Julian oscillationen. Här krävs alltså bättre
modeller som ger säkrare projektioner med bra upplösning. Det finns också fortfarande 
frågetecken när det gäller förståelsen av hur allt hänger ihop vid bildningen av tropiska 
cykloner. För att få säkrare resultat om hur tropiska cykloner kommer att påverkas av ett 
framtida klimat vore det alltså bra om det fanns säkrare indata. För olika 
nedskalningsmetoder fås lite olika resultat, men det är fortfarande osäkert hur stor 
betydelse dessa metoder har. För fortsatta undersökningar inom detta område kan man 
börja i någon av dessa ändar.
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7 Slutsatser
Som det diskuteras om i avsnitt 5 i denna rapport är nästan inga av resultaten från de tre 
rapporterna lika, ibland skiljer de sig inte mycket åt och ibland är resultaten mycket olika. 
Enligt rapporten AR5 (Christensen et al., 2013) minskar den globala cyklonfrekvensen 
med ungefär 20 % vilket inte skiljer mycket från resultatet från Knutson et al. (2013) som 
menar på en minskning i Atlanten på 23 % med CMIP5-simuleringar och 27 % med 
CMIP3-simuleringar. Emanuel (2013) menar istället på en ökning på cirka 20 % vilket 
skiljer sig mycket från de andra resultaten. Det är i nuläget svårt att avgöra vilken av 
resultaten om cyklonfrekvensen som är korrekt. För att kunna avgöra det krävs att fler 
undersökningar inom detta område genomförs och analyseras. 

Resultaten om att det kommer ske en frekvensökning av de starkaste cyklonerna är
eniga, men hur stor denna ökning kommer att vara skiljer sig mellan rapporterna. IPCC 
(Christensen et al., 2013) skriver att den globala frekvensökningen för tropiska cykloner 
som når klass 4 och 5 på Saffir-Simpsonskalan blir ungefär 15 % vilket är mycket lägre än 
över Atlanten där ökningen blir runt 50 %. Resultatet över Atlanten är jämförbart med 
resultatet från Knutson et al. (2013). De menar på en ökning på 87 % för CMIP3-
simuleringar och 39 % för CMIP5-simuleringar över Atlanten. Emanuel (2013) har valt att 
studera tropiska cykloner som når klass 3 till 5 på samma skala och kommit fram till en 
procentuell ökning på 40 %. Frekvensen av de intensivare cyklonerna kommer att öka, 
men hur mycket är ännu inte säkert. En slutsats är att en frekvensökning av de 
intensivaste cyklonerna är väldigt tydlig i Atlanten, men för mer exakta slutsatser krävs 
även här fler undersökningar. 

När det kommer till ökning av intensiteten hos tropiska cykloner överensstämmer 
resultaten från IPCC (Christensen et al., 2013) och Knutson et al. (2013) ganska bra med 
en ökning på 2-11 % respektive 4-6 %. Emanuel (2013) menar också på en ökning av 
intensiteten, men har valt att mäta i power dissipation index och kommit fram till en ökning 
på 1012 m3s-2. Detta gör att det är svårt att jämföra rapporterna med varandra, men 
slutsatsen att tropiska cykloner kommer att bli starkare i slutet av det här århundradet går 
att fastställa.

Tropiska cykloner i ett framtida klimat är ett relativt nytt forskningsområde som både
behöver arbetas mer med och utvecklas för att ge säkra siffror. Det som i dagsläget går att
säga är att tropiska cykloner generellt kommer att bli kraftigare och att andelen av de 
kraftigaste cyklonerna kommer att bli större under det här århundradet.

20



8 Referenser
Bogren, J., Gustavsson, T. & Loman, G. (2014). Klimatförändringar: Naturliga och 

antropogena orsaker. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.
Burpee, R.W., 1972. The Origin and Structure of Easterly Waves in the Lower Troposphere

of North Africa. J. Atm. Sci. 27. 77-90.
Christensen, J.H., K. Krishna Kumar, E. Aldrian, S.-I. An, I.F.A. Cavalcanti, M. de Castro, 

W. Dong, P. Goswami, A. Hall, J.K. Kanyanga, A. Kitoh, J. Kossin, N.-C. Lau, J. 
Renwick, D.B. Stephenson, S.-P. Xie and T. Zhou, 2013: Climate Phenomena and 
their Relevance for Future Regional Climate Change. In: Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-
K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. 
Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA.

Collins, M., R. Knutti, J. Arblaster, J.-L. Dufresne, T. Fichefet, P. Friedlingstein, X. Gao, 
W.J. Gutowski, T. Johns, G. Krinner, M. Shongwe, C. Tebaldi, A.J. Weaver and M. 
Wehner, 2013: Long-term Climate Change: Projections, Commitments and 
Irreversibility. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Emanuel, K.A., 1991. The theory of hurricanes. Annu. Rev. Fluid Mech. 23, 179–196.
Emanuel, K.A., 1998. The power of a hurricane. An example of reckless driving on the 

information superhighway. Weather 54:107–8
Emanuel, K.A., 2003. Tropical Cyclones. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 31, 75–104. 

doi:10.1146/annurev.earth.31.100901.141259
Emanuel, K.A., 2005. Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 

years. Nature 436, 686–688. doi:10.1038/nature03906
Emanuel, K.A., 2013. Downscaling CMIP5 climate models shows increased tropical 

cyclone activity over the 21st century. Proc. Natl. Acad. Sci. 201301293. 
doi:10.1073/pnas.1301293110

Frank, W.M., Roundy, P.E., 2006. The Role of Tropical Waves in Tropical Cyclogenesis. 
Mon. Weather Rev. 134, 2397–2417. doi:10.1175/MWR3204.1

Gray, M., William, 1984. Atlantic Seasonal Hurricane Frequency. Part I: El Niño and 30 mb 
Quasi-Biennial Oscillation Influences. Mon. Wea. Rev., 112, 1649-1668.

Historiska tropiska cykloner [WWW Document], 2011. . SMHI. URL 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/historiska-tropiska-cykloner-
1.17555 (accessed 3.26.14).

IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA.

Jiang, H., Zipser, E.J., 2010. Contribution of Tropical Cyclones to the Global Precipitation 
from Eight Seasons of TRMM Data: Regional, Seasonal, and Interannual Variations.
J. Clim. 23, 1526–1543. doi:10.1175/2009JCLI3303.1

Kidder, S.Q., Goldberg, M.D., Zehr, R.M., DeMaria, M., Purdom, J.F.W., Velden, C.S., 

21



Grody, N.C., Kusselson, S.J., 2000. Satellite Analysis of Tropical Cyclones Using 
the Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU). Bull. Am. Meteorol. Soc. 81, 
1241–1259. doi:10.1175/1520-0477(2000)081<1241:SAOTCU>2.3.CO;2

Knutson, T.R., Sirutis, J.J., Vecchi, G.A., Garner, S., Zhao, M., Kim, H.-S., Bender, M., 
Tuleya, R.E., Held, I.M., Villarini, G., 2013. Dynamical Downscaling Projections of 
Twenty-First-Century Atlantic Hurricane Activity: CMIP3 and CMIP5 Model-Based 
Scenarios. J. Clim. 26, 6591–6617. doi:10.1175/JCLI-D-12-00539.1

Klimatförändringar [WWW Document], 2009. . SMHI. URL 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206 (accessed 
2.23.14).

Lessani, A., 2011. Risk Analysis and Damage Assessment For Flood Prone Areas in 
Washington DC.

Powell, M.D., Reinhold, T.A., 2007. Tropical Cyclone Destructive Potential by Integrated 
Kinetic Energy. Bull. Am. Meteorol. Soc. 88, 513–526. doi:10.1175/BAMS-88-4-513.

Powell, M.D., Reinhold, T.A., 2009. New Scales for the Destructive Potential of Tropical 
Cyclones.

Thorncroft, C., Hodges, K., 2001. African easterly wave variability and its relationship to 
Atlantic tropical cyclone activity. J. Clim. 14.

Vecchi, G.A., Soden, B.J., 2007. Increased tropical Atlantic wind shear in model 
projections of global warming. Geophys. Res. Lett. 34. doi:10.1029/2006GL028905

Weatherford, C.L., Gray, W.M., 1988. Typhoon Structure as Revealed by Aircraft 
Reconnaissance. Part I: Data Analysis and Climatology. Mon. Wea. Rev. 116. 
1032–1043.

Webster, P.J., 2005. Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a 
Warming Environment. Science 309, 1844–1846. doi:10.1126/science.1116448

Wind Shear Tutorial [WWW Document], 2014. . The Weather Channel. URL 
http://www.wunderground.com/education/shear.asp? (accessed 5.20.14).

Zhang, C., 2005. Madden-Julian Oscillation. Rev. Geophys. 43. 
doi:10.1029/2004RG000158

22



9 Appendix

Härledning av en tropisk cyklons potentiella maximala vindhastighet

Genom att utgå från ekvationerna A1 och A2 (Carnots sats) kan en cyklons potentiella 
maximala vindhastighet härledas. Ekvation A1 är energisänkan i ekvation A2. Ekvationen 
beskriver energidissipationen i atmosfärens gränsskikt.

D=C Dρ∣V∣3 (A1)

Här är CD en dimensionslös, vindhastighetsberoende utbyteskoefficient för rörelsemängd, 
ρ är luftens densitet och V är vindhastigheten nära jordytan. Ekvation A2, även kallad 
Carnots sats, beskriver nettoproduktionen av den mekaniska energin som bildas i 
carnotcykeln.

P=2π
T S−T 0
T S

∫
a

b

[C k ρ∣V∣(k 0 '−k )+C Dρ∣V∣
3
]r dr

(A2)

I den här ekvationen är TS havsytans temperatur och T0 medeltemperaturen för den luft 
som flödar ut i toppen av cyklonen. Ck är en dimensionslös utbyteskoefficient för entalpi, k 
är den specifika entalpin för den ytnära luften och k0' är entalpin för luften som är i kontakt 
med vattnet och som alltså är mättad med vattenånga som har samma temperatur som 
havet. Variabeln r är cyklonens radie, konstanten a är radien från cyklonens centrum till 
punkt A i Figur 2 och konstanten b är 0 eftersom den motsvarar cyklonens centrum, alltså 
punkt B i samma figur.

Från ekvation A1 fås ekvation A3 som är dissipationen av nettoenergin.

D=2π∫
a

b

CDρ∣V∣
3
r dr

(A3)

Från ekvationerna A2 och A3 fås ett uttryck för den maximala vindhastigheten. 

∣V max∣
2
≈
C k

C D

T S−T 0
T 0

(k 0 '−k )
(A4)

(Emanuel, 2003)
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