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Abstract 
 
How climate change may affect tornado frequency in the U.S.  
Anna Karlsson 
 
A tornado is a violent rotating column of air hanging from the cloud base of a 
thunderstorm. They occur most frequently in the United States, about 1000 tornadoes 
every year, but they can also take place in other parts of the world.  

For a tornado to arise the atmosphere has to be in a specific state. The state 
includes a steep lapse rate, a significant difference in wind speed between the 
ground and at 1 km altitude and moisture represented by a low cloud base level. With 
these three parameters present there is a good chance that a tornado will form.  

A tornado alone is not possible to predict with the technology that is available 
today, but the parameters that were just mentioned are. With climate models and 
Representative Concentration Pathways (RCP-scenarios) the future climate can be 
investigated based on greenhouse gas emissions among other things. In this 
research occurrence of the three parameters in the area of the United States with 
most tornado activity during a period of 30 years in present time was compared to a 
period of 30 years in the future for two different RCP-scenarios. 

The result was calculated to see how many times and days the three parameters 
occurred both at the same time and individually. It was seen that the amount of times 
they occurred corresponded to what was expected from the theory, about 1000 every 
year for both time periods. Thereby no difference was seen in the frequency of 
tornadoes today compared to any of the future scenarios. A difference that could be 
determined however was the amount of days in which they occurred. The criteria for 
a tornado was met in 623 days for present time, compared to RCP 8.5, which is the 
RCP-scenario with the largest amount of greenhouse gas emissions, where the 
criteria was met 655 days. RCP 2.6 that is the least devastating scenario with the 
smallest amount of greenhouse gas emissions had the lowest amount of 604 
possible tornado days. 
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Sammanfattning 
 
Klimatförändringars påverkan på trombers frekvens i USA  
Anna Karlsson 
 
En tromb är ett väderfenomen som består av en intensivt roterande luftpelare mellan 
ett åskmoln och jordytan. De förekommer över hela världen men är vanligast i USA 
där det bryter ut ungefär 1000 stycken varje år.  

För att en tromb ska uppstå krävs det att atmosfären i området har några speciella 
egenskaper. Den ska vara instabilt skiktad, vilket kan förknippas med ett kraftigt 
temperaturavtagande med höjd, ha stor skillnad i vindhastighet mellan marken och 1 
km upp, samt ha hög relativ luftfuktighet vilket indikeras av en låg molnbas. Är dessa 
tre kriterier uppfyllda samtidigt finns en möjlighet för en tromb att bildas.  

Enskilda trombers existens kan inte förutspås med dagens teknik eftersom de är 
kortlivade väderfenomen och inte en del av ett större vädersammanhang. Med 
dagens klimatmodeller och Representative Concentration Pathways (RCP-scenarier) 
kan däremot olika väderparametrars förekomst i framtiden undersökas bl.a. med 
avseende på mängden utsläpp av växthusgaser.  

I den här studien har de tre ovan nämnda parametrarnas förekomst analyserats 
för det mest trombdrabbade området i USA och jämförts under en 30-årsperiod i 
nutid med en 30-årsperiod i framtiden för två olika RCP-scenarier. 

Resultatet togs fram utifrån hur många tillfällen och dagar som de tre 
parametrarna uppfylldes både enskilt och samtidigt. Antalet tillfällen de uppfylldes 
samtidigt motsvarade statistiken över trombförekomst relativt bra med ungefär 1000 
gånger per år i båda tidsperioderna. Det var därmed ingen större skillnad mellan 
antalet potentiella tromber idag jämfört med något av RCP-scenarierna i framtiden. 
Däremot var det en viss skillnad på hur många dagar det finns en chans att det bildas 
tromber. Kriterierna uppfylldes under 623 dagar i nutid jämfört med 655 dagar i RCP-
8.5, vilket är scenariot med störst andel utsläpp av växthusgaser. Under RCP-2.6, det 
mildaste scenariot med minst utsläpp, uppfylldes kriterierna under 604 dagar, färre 
än både nutid och RCP 8.5.     
 
Nyckelord: Tromber, Atmosfärsparametrar, RCP-scenarier   
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1. Inledning 
Enligt the Glossary of Meteorology är en tromb en starkt roterande luftpelare som 
bildas i och under ett cumulonimbusmoln, oftast synlig i form av en molntratt. För att 
en roterande luftpelare ska klassas som en tromb ska den vara i kontakt med både 
marken och molnbasen (Edwards, 2015). USA är det land i världen där flest tromber 
detekteras per år, omkring 1000 stycken. Kanada är på plats nummer två med runt 
100 stycken (NOAA, 2016). Tromberna dödar i genomsnitt 227 människor och 
orsakar skador för 1 miljard dollar varje år i USA (Statistic Brain Research Institute, 
2016). 

The Scientific Assessment of Climate Change hävdar att det idag inte går att 
säkerställa hur den globala uppvärmningen kommer att påverka tromber i sig. De är 
kortlivade väderfenomen som inte sträcker sig över stora områden i kontrast till 
klimatet, som det tar flera årtionden för att förändra samt täcker större territorier. Med 
klimatmodeller kan enskilda åskväder eller tromber inte förutses, men det kan 
väderparametrar som är gynnsamma för trombers uppkomst, som fuktighet, 
instabilitet och vindskjuvning i atmosfären (Edwards, 2015). 

Det här projektet görs i syfte att undersöka hur och under vilka förhållanden 
tromber i USA uppstår samt hur klimatförändringar kan påverka väderparametrar 
som är viktiga för dess frekvens i framtiden.  

2. Bakgrund 

2.1 Vad är en tromb?  
Trombens livscykel består av ett utformningsstadium, ett organisationsstadium, ett 
mognadsstadium, ett minskningsstadium och ett upplösningsstadium (USA Today, 
2008).  

De bildas ur kraftfulla Cumulonimbusmoln på 1-2 km höjd över markytan och 
karakteriseras av en molnslang mellan molnet och marken som liknar en tratt, se 
figur 1. Molnslangen är som en förlängning av molnet ner mot marken bestående av, 
virvlande vindar som omger ett tomrum med mycket lågt tryck (Weather explained, 
2016). 
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Figur 1. En tromb där den karakteriserande molnslangen i form av en tratt syns tydligt. 
Återpubliceras med tillstånd av Charles Hodges, NOAA (2010). 
 

Att tromben är synlig beror på att trycket i dess centrum är så lågt att molndroppar 
bildas. Trycket i en kraftig tromb uppskattas vara ungefär 100 hPa lägre än 
omgivningen vilket framgår genom beräkningar på vilket tryck som krävs för att 
frambringa kondensation av molndropparna. Trombens diameter brukar vara mellan 
10-100 meter, men i USA har det förekommit tromber med upp till 1000 meter i 
diameter. Deras livslängd kan variera ifrån några sekunder till flera timmar, men är 
oftast ett par minuter. 

Tromberna har vanligtvis en hastighet på 50 km/tim men de mest aggressiva 
tromberna kan ha betydligt högre vindhastigheter än så. Det är mycket svårt att mäta 
vindhastigheten i en tromb med vanliga vindmätare, men det finns exempel där 
hastigheterna i samband med tromber kunnat mätas med hjälp av dopplerradar, t.ex. 
mättes vindhastigheter upp emot 135 m/s den 3 maj 1999 i Oklahoma med denna 
teknik.      

Två av de mest extrema trombutbrotten de senaste 100 åren är den så kallade 
”Tri-state tornado” i mars 1925 som dödade 695 människor i Missouri, Illinois och 
Indiana och tromben i Joplin, Missouri, i maj 2011 där 158 människor fick sätta livet 
till (SMHI, 2015b).  

De Cumulonimbusmoln som genererar tromber associeras med kraftiga åskväder. 
För att ett åskväder ska vara intensivt nog att skapa en tromb behövs en instabilt 
skiktad atmosfär, fuktig luftmassa och vertikal vindskjuvning. 

Ett skolboksexempel av atmosfärisk instabilitet är när det finns varm, fuktig luft 
nära marken och kall, torr luft högre upp i atmosfären (Thornton, 2006). För att en 
tromb ska uppstå ska det helst ha funnits ett så kallat ”lock”, eller ”cap” på engelska, 
av varmare, torrare luft mellan de två luftmassorna omkring 1000-1500 meter upp i 
atmosfären. Locket hindrar eller saktar ner utvecklingen av åskvädret, då den luft 
som stiger upp i detta lager av varm luft är kallare än omgivningen och slutar stiga. 
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Det gör att luftmassan under locket kan fortsätta värmas upp och bli fuktigare samt 
att det svalare luftlagret ovanför locket kan kylas ytterligare. Detta ökar den 
potentiella instabiliten från båda håll, och lyckas luftmassorna till slut tränga igenom 
locket på grund av att det blir försvagat eller förflyttat kan explosiva åskväder uppstå 
(NOAA Technical Memorandum NWS SR-145, 2009).  

I kontrast till detta identifieras atmosfärisk stabilitet av att det inte är lika stor 
temperaturskillnad i höjd. I en extremt stabilt skiktad atmosfär kan temperaturen till 
och med öka med höjden, så kallad temperaturinversion. Temperaturavtagandet i 
standardatmosfären brukar dock antas vara 6.5°C/km. 

Åskvädret får bränsle i form av fuktig luft och för mellersta USA kommer den luften 
främst från Mexikanska golfen, Atlanten eller Stilla havet. Fukten påverkar en 
luftmassas tendens att stiga då vattenånga är lättare torr luft. En fuktig luftmassa kyls 
dessutom av långsammare än en torr vilket bidrar till instabilitet i atmosfären.   

Trots atmosfärisk instabilitet och fukt krävs någonslags lyftmekanism för att få 
luften att stiga och skapa en storm. Det sker vanligtvis i form av att en kall- eller 
varmfront är närvarande. I en front tvingas luften uppåt enligt figur 2 när två 
luftmassor med olika temperatur möts. 

 

 
Figur 2. En kallfront (t.v.) och en varmfront (t.h.) skapar vertikalrörelser då olika luftmassor 
möts. Återpubliceras med tillåtelse av Thornton, 2006. 

 
Vertikal vindskjuvning, skillnad i vindhastighet eller vindriktning med höjd, behövs 

också för att hålla stormen vid liv genom att tillföra en lutning, se figur 3. Hade 
lutningen inte funnits hade den uppåtstigande luften som ger liv åt stormen kvävts av 
den resulterande kalla luft som trycks nedåt. Den vertikala vindskjuvningen ger också 
upphov till rotation som gör att en tromb kan skapas (Thornton, 2006). 
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Figur 3. Vertikal vindskjuvning i atmosfären med lägre hastigheter närmare jordytan. Anges i 
knop där 1 knop motsvarar 0.5 m/s (Metric conversions, 2016). Återpubliceras med tillstånd 
av Thornton, 2006. 
 

För att en tromb ska upphöra ska flödet av energi i form av värme och fukt 
avstanna eller vinden sluta rotera. En vanlig anledning till att en tromb dör ut är att 
utflödet av vind som kommer ur åskvädrets eventuella regn kyler av och kväver 
tromben, många forskare har observerat hur tromber dött ut när rotationen i stormen 
de kommer ur blir omsluten av kall luft och regn från antingen samma åskmoln eller 
ett annat närliggande (Weather explained, 2016). 

2.2 Specifika atmosfärsparametrar  
Brooks och Craven (2004) har kommit fram till att det finns några mer specifika 
atmosfärsförhållanden som oftast är rådande i det område en tromb detekterats. 
Instabilitet i form av ett kraftigt temperaturavtagande med höjden i atmosfären är till 
exempel en viktig ingrediens vad gäller trombers uppkomst, i synnerhet på 
tryckytorna 700-500 hPa. Genom att använda den barometriska höjdformeln kan 
man se att 500 hPa motsvarar en höjd över markytan på 5,5 km och 700 hPa en höjd 
på 3.0 km. Med kraftigt menas ett temperaturavtagande på 7°C/km eller mer, jämfört 
med standardatmosfären som har ett temperaturavtagande på 6.5°C/km från 0-6 km 
över markytan. I en studie över trombutbrott mellan åren 1950 och 1998 hade 
atmosfären i 80 % av de intensivare fallen ett temperaturavtagande på minst 7°C/km 
på 700-500 hPa nivån. I en studie som Brooks och Craven (2004) själva utfört under 
perioden 1997-1999 i USA undersöktes temperaturavtagandet för 700-500 hPa nivån 
för kategorierna tromber, åska, hagel och ingen åska. Resultatet visade att i de fall 
där signifikanta tromber detekterats var temperaturavtagandet över 6.5°C/km och 
närmade sig 7°C/km, medan de andra kategorierna som undersöktes, bl.a. hagel, 
åska och ingen åska, hade värden som oftast var under 6.5°C/km. När de 
undersökte samma kategorier i den lägre delen av atmosfären, 0-3 km över 
markytan, sågs inte lika stor skillnad mellan dem, se figur 4. Temperaturavtagandet 
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på den höjden för tromber var fortfarande över 6.5°C/km, medan för åska, kraftig 
åska och hagel var temperaturavtagandet något högre. Resultaten presenteras 
nedan i form av låddiagram där medianen representeras av den horisontella linjen 
inuti lådan. Lådans undre kant representerar 25 percentilen, vilket betyder att 75 % 
av all data har värden ovanför det specifika värdet. Den övre kanten på lådan 
representerar 75 percentilen och de två strecken under och ovanför lådan visar 
minimum och maximum.  

.  
Figur 4. Temperaturavtagande, Y-axeln visar temperaturavtagande för 0-3 km över 
markytan (överst) och 700-500 hPa nivån (underst) i °C/km. Återpubliceras med tillstånd av 
Brooks and Craven (2004). 
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I sin studie kom Brooks och Craven (2004) också fram till att den vertikala 

vindskjuvning var kraftig under de flesta trombutbrott. De tydligaste resultaten av den 
kraftiga vindskjuvningens relation till tromber skedde i den lägsta delen av 
atmosfären, 0-1 km ovanför markytan, figur 5. Hastighetsskillnaden på vinden i det 
höjdintervallet överskred 10 m/s i närmast 75 % av fallen med detekterade tromber.  

 
Figur 5. Vindskjuvning, Bulk Shear, är större för Signifikanta tromber än för de händelser 
med endast åska eller ingen åska alls. Y-axeln visar skillnad i vindstyrka 0-1 km över marken 
i m/s. Återpubliceras med tillstånd av Brooks and Craven (2004). 

 
En tredje viktig väderparameter som var närvarande då tromber detekterades är 

den relativa fuktigheten i luften, vilket kan undersökas med hjälp av molnbasens höjd 
som tromben uppkommer ur. Alltså den höjd i atmosfären där den relativa 
luftfuktigheten når ett värde av 100 %. Ett samband har funnits mellan en låg 
molnbas, lägre än 1000 meter över marken, och kraftiga trombutbrott, där 
medianvärdet över molnbasens höjd var 500 meter lägre för tromber än övriga 
kategorier, se figur 6.  
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Figur 6. Molnbasens medelhöjd, Mean layer Lifted Condensation Level height, är lägre för 
Signifikanta tromber än för de händelser med endast åska eller ingen åska alls. Y-axeln visar 
höjd över marken i meter. Återpubliceras med tillstånd av Brooks and Craven (2004). 

2.3 Område 
Tromber är inte begränsade till en specifik geografisk plats, utan har detekterats i alla 
världsdelar förutom på Antarktis. Trots detta är det vanligast att de inträffar på 
latituder mellan 30° och 50° nord och syd. På dessa platser möter kall polarluft varm 
subtropisk luft vilket ofta genererar konvektion. Dessutom flödar luften på dessa 
platser ofta olika snabbt och i olika riktning beroende vilken höjd den är på i 
troposfären, vilket kan ge upphov till rotation (NOAA, 2016).   

De flesta tromber i USA inträffar i området kallat ”Tornado Alley” som ligger på de 
stora slätterna i mitten av landet, se figur 7. Klippiga bergen i väst och den varma 
Mexikanska gulfen i söder gör Tornado Alley är ultimat för att åskväder med rotation 
ska bildas.       

Lågtryck på mellanbredderna och fronter krävs för att stormar med tromber ska 
bildas. När lågtrycken vandrar österut från Klippiga Bergen blandas de med den 
varma, fuktiga luften från Mexikanska golfen. Denna luft strömmar norrut samtidigt 
som kall, torr luft vid högre höjd i atmosfären då tvingas söderut. Detta skapar den 
instabilitet i atmosfären som behövs för åskvädrets tillväxt. (Weather underground, 
2016). 
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Figur 7. “Tornado Alley” har många kraftiga åskväder på grund av dess unika läge. 
Återpubliceras med tillstånd av Dan Craggs (2009). 
 

Där atmosfärens tillstånd är ultimat för att en tromb eller kraftigt åskväder ska 
bryta ut inom tre till sex timmar utfärdas en trombvarning. Trombvarningar i USA 
utfärdas av Storm Prediction Center och området varningen täcker kan innefatta allt 
ifrån flera län till flera stater (Warrilow, 2014). 

2.4 Trombsäsong 
Tromber kan uppkomma när som helst på året under rätt förutsättningar. I USA 
inträffar de flesta dock under våren från april till juni. Under vintern uppkommer en del 
trombutbrott i södra USA, för att mot våren vandra norrut. Under juli månad sker de 
flesta utbrott i norr, på gränsen till Kanada, för att mot hösten åter vandra söder ut. 
Spridningen av tromber under respektive säsong ses i figur 8. Tromber kan också 
inträffa när som helst under dagen men det är vanligast att de uppkommer mellan 16-
19 på eftermiddagen. Några välkända städer i USA har medelvärden som visas i 
tabell 1för månad med flest antal tromber från år 1950-2014. 
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Tabell 1. Medelvärden för månader med flest tromber i några utvalda städer i USA. 
I södra och sydöstra USA:  
Pulaski County, AR. (Little Rock) April, 29 tromber 
Hinds County, MS. (Jackson) April, 20 tromber 
Davidson County, TN. (Nashville) April/Maj, 10 tromber 
Jefferson County, AL. (Birmingham) April, 32 tromber 
Fulton County, GA. (Atlanta) Maj, 7 tromber 
Wake County, NC. (Raleigh) Maj, 11 tromber 
  
I mellersta USA (Tornado Alley):  
Dallas County, TX. (Dallas) April, 22 tromber 
Oklahoma County, OK. (Oklahoma City) Maj, 48 tromber 
Sedgwick County, KS. (Wichita) Maj, 25 tromber 
Denver County, CO. (Denver):   Juni, 13 tromber 
Hennepin County, MN. (Minneapolis) Maj/Juni, 10 tromber 
Cass County, ND. (Fargo) Juli, 32 tromber 
(US tornadoes, 2015)(NSSL, 2016). 
 

 
Figur 8. Trombers spridning över USA under de olika årstiderna. Gjord av Katie Wheatley 
med data från The Storm Prediction Center. Återpubliceras med tillstånd av 
ustornadoes.com (2013) 

http://www.ustornadoes.com/
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2.5 Klimatmodeller  
Klimatmodeller är utvecklade från väderprognosmodeller och ger matematiska 
beskrivningar av hur klimatet förändras om atmosfärens innehåll förändras.  

För att kunna göra beräkningar med klimatmodeller delas jorden och atmosfären 
upp i ett tredimensionellt rutnät med beräkningspunkter, illustrerat i figur 9. I varje 
punkt beräknas sedan värdena på olika väderparametrar under olika tidsintervall för 
att förutspå hur de kommer fortsätta förändras med tiden. Tidsintervallet, som är ett 
intervall mellan en uträkning i en punkt och nästa uträkning, är en funktion av 
storleken på rutnätet. En modell med 100 km horisontell upplösning och 20 
höjdnivåer i atmosfären har normalt ett tidsintervall på 10-20 minuter. Detta ger en 
enorm mängd beräkningar som bara en superdator kan klara av. Trots användning 
av superdatorer kan dessa beräkningar ta flera månader att slutföra.  

En stor utmaning är att utveckla klimatmodeller som kan arbeta snabbare in i 
framtiden än vad den riktiga atmosfären hinner ändras. För att det ska fungera måste 
en hel del förenklingar och enorma beräkningar göras. Olika modeller används för att 
fokusera på olika delar av klimatet och de kan variera från att vara enkla en- och 
tvådimensionella modeller med fokus på en specifik parameter till att vara 
tredimensionella och göra beräkningar på processer i atmosfären, havet och på 
jordytan samtidigt (World Meteorological Organization, 2016).  

Det finns både globala och regionala klimatmodeller som skiljer sig i upplösning 
och fokusområde. SMHI har en avdelning kallad Rossby Center som fokuserat sin 
forskning på klimatet. De har utvecklat flera regionala klimatmodeller där den senaste 
modellen heter RCA4 vilket står för Rossby Center regional atmospheric model 4. 
Föregångaren var främst fokuserad på Europa, men med hjälp av den här modellen 
kan detaljerade klimatberäkningar även göras för andra delar av världen. Klimatdata 
som är framtagen av SMHI över Nordamerika kallas NAM-44 där 44 står för 44° 
vilket motsvarar en upplösning på 50*50 km (SMHI, 2014). 
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Figur 9. Rutnätets uppbyggnad. Återpubliceras med tillstånd av SMHI (SMHI, 2015c). 

2.6 RCP-scenarier  
Representative Concentration Pathways (RCP) har tagits fram för att se vad utsläpp 
av koldioxid och andra växthusgaser kan ha för effekt på klimatet i framtiden. 

Fyra olika RCP-scenarier har framställts baserat på olika klimatfaktorer, detta för 
att undvika människors naturliga beteende som automatiskt säger att det mittersta 
alternativet är det mest troliga.      

RCP scenarier är utvecklade för att det finns ett intresse av att se vad som händer 
om utsläppen minskas istället för att fokusera på vad som händer om de inte gör det. 
På så sätt kan en utvärdering göras av vilka effekter som kan undvikas och vilka 
åtgärdsplaner som borde tas fram, vad det kan kosta och vilken vinst som kan fås.  

Klimatet kan just nu studeras fram till år 2100 med hjälp av RCP-scenarierna, dock 
har fokus hittills varit på en kortare tidsperiod för att kunna planera investeringar och 
göra anpassningar utifrån samhällets och markanvändningens behov och sårbarhet 
(SMHI, 2015a).      

De två RCP-scenarior som jämförs i den här studien är RCP-8.5 och RCP-2.6 där 
RCP-8.5 är det sämsta utfallet av de fyra scenarierna med mest utsläpp.  Det 
scenariot skulle innebära att strålningsbalansen vid jordytan ökar med 8.5 W/m2 till år 
2100, jämfört med dagens 1.6 W/m2 (Chandler, 2010), eftersom en större mängd 
utsläppta växthusgaser skulle öka andelen långvågig strålning som absorberas i 
atmosfären och strålar tillbaka mot jorden. I RCP-8.5-scenariot är koldioxidhalten tre 
gånger så hög som i dagens atmosfär (Bjørnæs, 2015) med en mediantemperatur på 
4.9°C högre än innan industrialiseringen (Wayne, 2013). Det här RCP-scenariot går 
att likna vid SRES scenariot (Special Report on Emission Scenarios) A1FI, som 
bygger på hur människors utveckling och levnadssätt kan påverka vårt klimat. I RCP-
8.5 och A1F1 scenarierna har världen år 2100 ett stort beroende av fossila bränslen, 
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befolkningssiffran är 12 miljarder, det finns ingen tillämpad klimatpolitik och det har 
skett en stor ökning av metanutsläpp. 

RCP-2.6 står för det bästa möjliga utfallet och här ändras strålningsbalansen med 
3.1 W/m2, innan den går tillbaka till 2.6 W/m2 vid år 2100. Detta är ett scenario där 
utsläppen väntas öka för att sedan minska igen, där koldioxidhalten hålls vid nulägets 
nivå till år 2020 för att sedan bli negativ till år 2100. För att detta scenario skall vara 
möjligt krävs minskad användning av olja, låg energidensitet, ett befolkningsunderlag 
på 9 miljarder år 2100 och minskade metanutsläpp med 40 procent (Bjørnæs, 2015) 
(Wayne, 2013). 

3. Genomförande 
För att kunna besvara frågeställningen, hur och under vilka förhållanden tromber i 
USA uppstår samt hur klimatförändringar kan påverka väderparametrar som är 
viktiga för dess frekvens i framtiden, har olika metoder använts. 

Bakgrundsinformation har tagits fram om hur tromber uppstår och vad de har för 
egenskaper. Eftersom de är mer av ett väderfenomen med kort livstid än en del av ett 
visst klimat kan man inte förutspå dem i sig med hjälp av dagens klimatmodeller. 
Istället har tre specifika atmosfärsparametrar valts ut med hjälp av litteraturstudier 
och använts som indikatorer på att en tromb har stor sannolikhet att uppstå under de 
tre parametrarnas närvaro i atmosfären. Deras förekomst har jämförts under en 
referensperiod på 30 år i nutid, 1976-2005 med två olika RCP-scenarier i framtiden, 
RCP 2.6 och RCP 8.5, under en 30-årsperiod från 2071-2100.  

Att just 30 år har valts i det här projektet beror på att det sägs att variationer 
mellan årstider och år jämnats ut efter ungefär så lång tid. När en undersökning av 
klimatets förändring görs, som är ett genomsnitt av flera parametrar, krävs det att ett 
längre tidsspann på ungefär 30 år studeras.  

Klimatmodelldata från modellen RCA4 utvecklad av SMHI har tagits från 
databasen the Earth System Grid Federation (ESGF) vilket är ett internationellt 
sammarbetsprogram som stöttar olika klimat- och miljörelaterade projekt och 
forskningsarbeten. Datan består av momentanvärden beräknade 00 UTC varje dygn, 
vilket innebär att ett värde per dag har erhållits. Det område som undersöks i den här 
studien ligger i tidszonen -6 UTC och det innebär att alla beräkningar där görs 18.00 
på eftermiddagen.  

MATLAB användes sedan för att bearbeta den klimatmodelldata som valts. De 
parametrar som används från ESGF för att undersöka hur ofta temperaturavtagandet 
mellan 700-500 hPa-nivån motsvarar minst 7°C/km är temperatur på 850 hPa-nivån 
och temperatur på 500 hPa-nivån. Att 850 hPa-nivån valdes beror på avsaknad av 
klimatmodelldata från 700 hPa-nivå. De valda tryckytorna motsvarar ungefärliga 
höjder på 1.5 km (850 hPa) och 5.5 km (500 hPa) över markytan vilket ger en 
skillnad i 4 km mellan dem (SMHI 4, 2015). För att få ut temperaturgradienten mellan 
de två multiplicerades 7°C/km med skillnaden på 4 km, svaret blev att alla tillfällen 
där en skillnad i temperatur på minst 28°C mellan höjderna var fördelaktigt för ett 
trombutbrott. 
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För att räkna ut när skillnaden var minst 10m/s i vindhastighet mellan markytan 
och 1 km upp i atmosfären användes vindhastigheten på 1.5 km (850 hPa-nivån) från 
de två komponenterna av den horisontella vinden. Det gjordes eftersom det var den 
närmaste höjden som fanns tillgänglig i databasen. Pytagoras sats användes för att 
kombinera de två riktningskompontenterna och vid markytan antogs vinden vara 0 
m/s (Ernest, 2015, s.41-42). Då höjden på vinddatamängden var 5 km högre än 
önskat användes kriteriet att skillnaden mellan ytan och 1.5 km skulle vara minst 
15m/s, eftersom kriteriet för ett trombutbrott var en vindskillnad på minst 10m/s per 
kilometer.  

Molnbashöjden räknades ut genom att använda cumulusformeln 
 

H=(T-Td)*125                        (1) 
 
där står H för molnbashöjden, T för lufttemperaturen vid ytan och Td står för 
daggpunktstemperaturen. Det är antaget att temperaturen hos ett stigande luftpaket 
minskar med 1°C/100m, medan daggpunkten hos ett stigande luftpaket minskar med 
0.2°C/100m på grund av att trycket blir lägre ju högre upp det kommer. 
Molnbashöjden i meter är alltså skillnaden mellan lufttemperatur och 
daggpunktstemperatur multiplicerat med 125 vilket är lika med 100m/1°C-0.2°C 
(Lawrence, 2005)(Ezelius.eu, 2016). Lufttemperaturen som används kommer från 
klimatdatabasen och daggpunktstemperaturen räknades ut på följande sätt  
 

Td = T - ((100 - RH)/5)                   (2) 
 
där Td är daggpunktstemperaturen, T är lufttemperaturen vid ytan och RH är den 
relativa luftfuktigheten vid ytan. Det antas här att Td minskar med ungefär 1°C per 5 
% minskning av den relativa luftfuktigheten. Initialvärdet är T=Td när RH=100 % 
(Lawrence, 2005). Värdena på den relativa luftfuktigheten vid ytan är också från 
klimatdatabasen. Kriteriet som sedan söktes var att molnbashöjden H skulle vara 
lägre än 1000 meter över markytan för en tromb. 

De tre kriterierna kombinerades och det undersöktes vid hur många tillfällen de 
inträffade samtidigt och under hur många dagar i respektive 30-årsperiod. Detta 
undersöktes endast under vårmånaderna april, maj och juni varje år då det är vid den 
tiden flest tromber uppstår.  

För att minska beräkningarna av datamängden till det område som skulle 
undersökas skapades ett skript i MATLAB där longitud och latitud motsvarade 
specifika beräkningspunkter i datamängdens rutnät. Området som kriterierna 
undersöks i ses som den mörkgrå rutan i mitten av följande figur.  
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Figur 10. Karta centrerad över USA där den mörkgrå rutan i mitten motsvarar det område 
beräkningarna görs i.  

 
Området är uppdelat i 780 beräkningspunkter som har en upplösning på 50*50 

km. Det är 1300km*1500km stort och är tänkt att motsvara det så kallade ”Tornado 
Alley” i mellersta USA. Det går från longitud 90°-105°väst och latitud 30°-44°nord.   

Det sista steget var att undersöka signifikansen av resultatet genom att använda 
P-värdesmetoden, där P står för sannolikheten för att ett värde är inom ett visst 
intervall. Det användes för att se hur mycket värdena under RCP-scenarierna skilde 
sig från nutidens, alltså om det var någon signifikant skillnad på antalet eventuella 
tromber i nutid jämfört med i framtiden. Det som jämfördes var händelser och dagar 
för när alla kriterier uppfylldes för de båda RCP-scenarierna gentemot perioden i 
nutid. Vanligast är att P-värden inom 0.05-intervallet anses vara signifikanta, i det här 
fallet menat att om ett resultat under ett RCP-scenario är inom 0.05 intervallet 
gentemot nutidens resultat så är situationen för tromber oförändrad om 100 år. Är det 
utanför 0.05 intervallet anses situationen vara förändrad. 
Detta räknas ut med ett så kallat ”Chi-två-test” genom följande formel 

 
x2=(o1-e)2/e+( o2-e)2/e                       (3) 

 
där e är värdet på referensperioden och o1 respektive o2 representerar de två olika 
RCP-scenararierna. Utifrån det beräknade värdet på x2 hämtades P-värdet, eller 
signifikansen, från en tabell (Pennsylvania State University, 1996).   
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4. Resultat 

4.1 Antal potentiella tromber  
Tabell 2 visar antal tillfällen och dagar som de tre kriterierna uppfylls samtidigt och 
var för sig under de olika tidsperioderna och under respektive RCP-scenario. 
Referensperioden kallad ”Historical” motsvarar nutid och undersöks under 
tidsperioden 1976-2005 medan RCP 2.6 och RCP 8.5 undersöks under tidsperioden 
2071-2100. I de fyra översta raderna ses antal tillfällen som kriterierna för vardera 
variabel eller de alla tillsammans uppfylls i minst en beräkningspunkt under den 
tidsperioden. Antal möjliga tillfällen är antalet beräkningspunkter multiplicerat med 
antalet dagar i beräkningen, vilket i det här fallet är 720 beräkningspunkter och 2730 
dagar. De fyra undre raderna visar antal dagar där kriterierna uppfylls i minst en 
beräkningspunkt. Antal möjliga dagar, 2730, är alla dagar i april-juni under 30 år.  
 
Tabell 2. Antal händelser och dagar där variablernas kriterier gynnsamma för tromber 
uppfylls. 
 

Variabel Historical RCP 2.6 RCP 8.5 
 

Tillfällen 
 
 

  

Temperatur 1 342 959 1 233 292 1 200 686 
Vindskillnad 92 519 87 725 100 980 
Molnbas  1 315 568 1 456 017 1 342 302 

 
Alla samtidigt 
Antal tillfällen per vår (medel) 
 

31 017 
1 033,9 

27 510 
917 

30 848 
1 038,3 

Antal möjliga 
Antal möjliga per vår 
 

2 129 400 
70 980 

2 129 400 
70 980 

 

2 129 400 
70 980 

 
Dagar    
Temperatur 2724 2727 2725 
Vindskillnad 968 946 1071 
Molnbas  2726 2729 2728 

 
Alla samtidigt 
Antal dagar per vår (medel) 

623 
20,77 

604 
20,13 

655 
21,83 

 
Antal möjliga 
Antal möjliga per vår 

 

2730 
91 

2730 
91 

2730 
91 
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4.2 Spridningen av trombdagar i området 
Histogrammen nedan visar i hur stor del av området händelserna av att alla tre 
kriterier är uppfyllda samtidigt är fördelade under respektive 30-årsperiod. På y-axeln 
ses antal dagar och på x-axeln antal beräkningspunkter. Fördelning ger ett mått på 
hur stor del av området som det är gynnsamt för en tromb att uppstå i under en dag 
där kriterierna är uppfyllda. 

De tre olika histogrammen står för fördelningen i respektive datamängd, Historical, 
RCP 2.6 och RCP 8.5.   

 

 
Figur 11. Histogram över datamängden Historical 

 
Tabell 3. Antal dagar per intervall, Historical 
Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intervall 00-

50 
50-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 

350-
400 

400-
450 

450-
500 

Dagar 
av 623 

68 58 70 74 93 62 77 72 45 4 
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I figur 11 visar stapeln längst till vänster att under 68 dagar av 623 så uppfylls 
kriterierna i 0-50 beräkningspunkter av 720 möjliga. Stapel fem visar att under flest 
dagar, 93 av 623, inträffar kriterierna i 200-250 beräkningspunkter. Den sista stapeln 
visar att under 4 dagar uppfylls kriterierna i 450-500 beräkningspunkter. Alla kriterier 
inträffar aldrig samtidigt i fler än 500 beräkningspunkter under någon dag. 

 

 
Figur 12. Histogram över datamängden RCP 2.6 

 
Tabell 4. Antal dagar per intervall, RCP 2.6 
Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intervall 0-

50 
50-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 

350-
400 

400-
450 

450-
500 

Dagar 
av 604 

79 64 80 43 75 53 85 54 67 4 

 
I figur 12 ses händelserna under RCP-scenariot 2.6. Även här är den maximala 
gränsen för antal beräkningspunkter där kriterierna uppfylls samtidigt under någon 
dag 500 av 720. Under de flest dagar, 85 av 604, uppfylls kriterierna i ett område på 
300-350 beräkningspunkter, vilket är fler punkter än vad datamängden ”Historical” 
hade under flest dagar.  
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Figur 13. Histogram över datamängden RCP 8.5 

 
Tabell 5. Antal dagar per intervall, RCP 8.5 
Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intervall 0-

50 
50-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
350 

350-
400 

400-
450 

450-
500 

Dagar 
av 655 

92 47 93 67 70 70 66 72 70 8 

 
I figur 13 ses fördelningen mellan dagar och beräkningspunkter i RCP-scenariot 8.5. 
Under flest dagar som kriterierna uppfylls händer det i 0-50 och 100-150 punkter. 
Fördelningen är jämn i intervallen mellan 150-450 punkter, medan det under endast 
8 dagar inträffar i 450-500 punkter.    
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5. Diskussion 
Resultatet för de olika perioderna och RCP-scenarierna stämmer väl överens med 
det som framkommer i bakgrunden att ungefär 1000 tromber per år utbryter i USA. 
Värt att nämna är dock att denna siffra syftar till hela landet under hela året, medan 
den här studien är mer begränsad. Endast mellersta USA har undersökts under 
vårmånaderna där och då flest tromber sägs inträffa. Beräkningar i de datapunkter 
som använts har också bara gjorts en gång per dygn vid 0 UTC. Eftersom det är 
vanligast att tromber uppkommer mellan 16-19 på eftermiddagen passade det bra i 
den här studien då 0 UTC motsvarar klockan 18 på eftermiddagen lokal tid i det 
undersökta området.  

Skillnaden på händelser, alltså antalet gånger de tre kriterierna för en tromb 
uppfylldes i minst en beräkningspunkt under någon dag, mellan de tre olika 
datamängderna Historical, RCP 2.6 och RCP 8.5, var inte signifikant i den här 
studien. För Historical var atmosfärens tillstånd ultimat för en tromb vid 31 017 
tillfällen, för RCP 2.6 vid 27 510 tillfällen och för RCP 8.5 vid 30 848 tillfällen. Dessa 
tre resultat ligger inom ett 5 % intervall enligt P-värdesmetoden och anses därmed 
likvärdiga. Det kommer enligt den här studien inte att vara någon skillnad på antalet 
tromber i framtiden i något av RCP-scenarierna jämfört med idag. Ser man på antalet 
dagar som tromber inträffar under de respektive tidsperioderna ser det dock 
annorlunda ut. För Historical uppfylls trombkriterierna under 623 dagar av 2730 
möjliga, jämfört med 604 för RCP 2.6 och 655 för RCP 8.5. Dessa resultat ligger i 
intervallet 10-20 % och är därmed ej signifikant enligt P-värdesmetoden, vilket 
innebär att det är en skillnad värd att uppmärksamma.     

Det kriterium som främst skiljer de tre resultaten åt är skillnaden i vindhastighet. 
För RCP 8.5 inträffar det kriteriet både vid fler tillfällen och under fler dagar än för de 
andra två. Det beror troligtvis på att det scenariot har störst utsläpp av växthusgaser, 
vilket gör att mer långvågig solstrålning hålls kvar i atmosfären och värmer upp 
jorden och även luften närmast jordytan. Den varma luften stiger då och ett resultat 
av det kan vara att kriteriet stor skillnad i vindhastighet med höjd uppfylls oftare än för 
RCP 2.6 och Historical.       

Kriteriet för låg molnbashöjd uppfylls det i flest tillfällen under RCP 2.6-scenariot. 
Antalet dagar det uppfylls skiljer det sig dock bara någon enstaka dag. Det som kan 
diskuteras är hur molnbasen eventuellt hör ihop med färre dagar och tillfällen med 
stor vindskillnad under RCP 2.6 jämfört med RCP 8.5. Med ett molntäckt landskap är 
det svårare för solstrålarna att tränga in och värma upp ytan och ge upphov till vind. 

Kriteriet för temperaturgradienten var lika för alla tre och uppfyllt i omkring 60 % av 
alla möjliga tillfällen samt under näst intill alla dagar i alla tre fall. Att atmosfären är 
instabilt skiktad någonstans i området varje dag enligt kriteriet i den här studien är 
inte otroligt. Att atmosfären däremot har ett temperaturavtagande på 7°C/km eller 
mer vid fler än 60 % av alla tillfällen hör inte till vanligheten enligt figur 4 där 
medianen för de olika kategorierna är lägre än 7°C/km för alla kategorier på 700-500 
hPa-nivån och för 3 av 6 kategorier på 0-3 km höjd. Att 7°C/km sattes som kriterium 
beror på att det hade ansetts vara ett kraftigt temperaturavtagande på just 700-500 
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hPa-nivån enligt bakgrundsstudien, även om det också hade funnits tillfällen då 
tromber uppstått under ett lägre temperaturavtagande. Anledningen till att kriteriet 
uppfylldes i så många fall kan ha varit för att det som jämförs i studien är 850-500 
hPa-nivån, på grund av avsaknad av rätt höjd på klimatdata i databasen. På lägre 
höjd är det nämligen vanligare med ett högt temperaturavtagande enligt figur 4. 

I histogrammen ses fördelningen av dagar i antal beräkningspunkter. Enligt 
Warrilow (2014) kan skillnaden på områdets storlek där en trombvarning utfärdas 
vara stor, alltifrån mindre län upp till flera stater.     

I mängden Historical är det vanligast, under 93 dagar av 623, att kriterierna för en 
tromb uppfylls i 200-250 beräkningspunkter under samma dag. Vilket motsvarar 
ungefär 25-32 % av området. Kriterierna inträffar aldrig i mer än 500 punkter under 
samma dag, men under 4 dagar av 623 inträffar det i 450-500 punkter vilket 
motsvarar 58-64 % av området. I övrigt är det en ganska jämn fördelning mellan 
intervallen.          

För RCP 2.6 inträffade kriterierna under flest dagar, 85 av 604, i 300-350 punkter. 
I det här scenariot förekommer en eventuell tromb alltså oftast i ett större område 
under en dag då kriterierna uppfylls än för Historical. Minimum är även här 4 dagar i 
450-500 punkter.      

Under RCP 8.5 är maximum, 93 dagar, i intervallet 100-150 punkter. Även 
intervallet 0-50 punkter är i topp med 92 dagar. Intervallen mellan 150-450 punkter 
har alla en jämn fördelning med omkring 70 dagar i varje intervall. Minimum är 
dubbelt så stort som de övriga scenarierna, 8 dagar i 450-500 punkter. Inte heller i 
det här scenariot inträffar kriterierna i fler än 500 punkter samtidigt någon gång. 

Fördelningen mellan dagar och i hur många punkter de inträffar är relativt lika 
mellan de tre kategorierna. Alla har ett minimum i intervallet 450-500 punkter och 
inträffar inte i ett större område än så. Maximum ligger något olika, där RCP 2.6 har 
flest antal punkter under flest dagar. Alltså är det vanligast i det scenariot att ett stort 
område kan drabbas av tromber under en dag givet uppfyllda kriterier. I RCP 8.5 
inträffar tromber under fler dagar men då oftast i mindre områden.   

Orsaken till denna skillnad skulle återigen kunna handla om att kriteriet för en 
molnbashöjd lägre än 1000 meter uppfylls oftare i RCP 2.6 än i RCP 8.5 men under 
ungefär lika många dagar. En dag i RCP 2.6 med uppfyllt molnbaskriterium måste 
alltså täcka ett större område för att detta ska kunna gå ihop.    

6. Rekommendation 
För att utveckla projektet och få ett noggrannare resultat hade nästa steg kunnat vara 
att försöka få tag på data över de exakta höjderna som söktes i bakgrundsstudien. I 
och med att det inte fanns gjordes en del kompromisser när det gällde att välja ut rätt 
kriterier för trombutbrott vilket kan ha påverkat resultatet. En annan sak som hade 
varit intressant att jämföra är de andra två RCP-scenarierna med resultatet i den här 
studien för att se fler eventuella utgångslägen. Vid mer tid och datakapacitet hade 
även ett större område kunnat undersökas, ett kortare tidsintervall och fler månader 
studeras för att se hur spridningen av tromber under dagen och året eventuellt kan 
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se ut i framtiden jämfört med idag. Det hade även varit intressant att undersöka om 
resultatet varit annorlunda för andra klimatmodeller. 

7. Slutsats 
Enskilda trombers framtid har inte utvärderats i den här studien. Däremot har två 
framtidsscenarier av klimatet studerats med avseende på de tre viktigaste 
väderparametrarna som associeras till tromber. Parametrarnas frekvens i framtiden 
har jämförts med frekvensen och spridningen över antal dagar i dagens klimat med 
hjälp av klimatmodeller. Parametrarna utsågs genom bakgrundsstudier från flera 
källor men specificerades med hjälp av en enskild studie på tre år av två forskare vid 
USAs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Klimatdatamängderna som användes är inte exakt i likhet med det som de två 
forskarna använde vilket eventuellt gör resultatet något osäkert, men det är ändå 
jämförbart med vad flera källor säger om att frekvensen av tromber i USA är ungefär 
1000 stycken per år. Det ska dock nämnas att i teorin kan dessa 1000 tromber vara 
utspridda över hela landet under alla månader, medan denna studie är koncentrerad 
på Tornado Alley under vårmånaderna där och då mest aktivitet förekommer. 
Tromber uppkommer dock inte automatiskt bara för att alla parametrar stämmer, 
deras uppkomst är fortfarande lite av ett mysterium. Trombvarningar där 
atmosfärsparametrarna stämmer kan inte utfärdas mer än några timmar i förväg och 
inte ens då är det säkert att en bildas.     

Resultatet i den här studien visade att skillnaden mellan nutid och de två RCP-
scenarierna i framtiden inte var stor i antal händelser som inträffar men det var en 
viss skillnad i antal dagar de uppkommer. RCP-2.6 hade färre dagar än idag men i 
större områden per dag, medan RCP 8.5 hade fler dagar med tromber men i mindre 
områden. Detta kan bero på att ett av kriterierna för att en tromb ska uppstå, en 
molnbas lägre än 1000 meter, uppfylls flest gånger under RCP 2.6 men inte under 
fler dagar än för de andra kategorierna. Det kan betyda att molnen i det scenariot 
sprider ut sig över större områden de dagar de väl uppkommer.   

Ett annat kriterium, en stor skillnad i vindhastighet med höjd, uppfylls flest gånger 
och dagar för RCP 8.5. Det skulle kunna bero på att i det scenariot värms jorden upp 
mest till följd av störst mängd växthusgaser i atmosfären utav de möjliga 
framtidsscenarierna. Uppvärmningen genererar mer vertikalrörelser då den varma 
luften stiger och därmed uppkommer mer vind.  
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