
   2004   BOTTNISKA VIKEN   5

Året som gått            Väder, tillrinning och is

Väder, tillrinning och is
Hans Alexandersson och Kurt Ehlert SMHI, Norrköping

Året som gått

Det blev återigen ett milt år, främst 
tack vare en mild vår och en mycket 
mild julmånad. Årsmedeltemperatu-
ren hamnade i regel omkring en grad 
över det normala, dock uppåt en och 
en halv grad i fjälltrakterna. Krafti-
ga sommarregn medförde att Göta-
land och norra Norrland fick sto-
ra nederbördsöverskott för året som 
helhet. I Karesuando, där mätningar 
gjorts sedan 1879, blev det nytt re-
kord med 1 mm mer än 1974. I söd-
ra Norrland fick man dock märkligt 
nog underskott de flesta månader. 
I Hälsingland, exempelvis, får man 
gå tillbaka till 1947 för att finna ett 
torrare år. 

GANSKA MILD VINTER

Temperaturväxlingarna var kraftiga 
under vintern 2003/2004. Den 21–
22 januari nåddes de lägsta tempera-
turerna, med omkring -40°C i en del 
dalgångar i fjälltrakterna. I februari 
tog dock de milda vindarna från At-
lanten och Norska havet över alltmer. 
Den 20 februari var det rena vårvär-
men i södra Norrland. I Söderhamn 
uppmätte man hela 13°C. Som hel-
het blev vintern tämligen mild och ne-
derbördsrik. Vintern var dock ganska 
torr i södra Norrland.

MYCKET TIDIG VÅR

Trots en överlag mild marsmånad 
med viss snöavsmältning var snödju-
pen omkring de normala i Norrland i 
slutet av månaden. April blev mycket 
mild, t. o. m. rekordmild i bl.a. Öster-
sund och Sveg, och snön smälte ovan-
ligt tidigt i Norrland. Eftersom det 
var torrt blev det emellertid ändå inte 
någon dramatisk vårflod. Den sis-
ta april låg snögränsen ungefär från 
Gäddede i nordvästra Jämtland till 
Haparanda. Maj blev något mildare 
än normalt och ganska torr.

SOMMAR MED ÖVERSVÄMNINGAR

Sommaren blev en besvikelse ur se-
mestersynpunkt, och då speciellt juni 
och juli som blev solfattiga, kyliga 
och på många håll blöta. I juni fick 
delar av nordöstra Norrland drygt 
dubbla nederbördsmängder mot nor-
malt, bl.a. i Svappavaara med 134 
mot normalt 50 mm. Juli blev syn-
nerligen blöt på flera håll i Sverige. 
Under den första veckan i juli fick 
Västerbottens län mycket stora regn-
mängder i samband med att flera 
lågtryck rörde sig västerut från mel-
lersta Finland. Denna ovanliga låg-
trycksbana föranleddes av att varm 
luft befann sig över Kolahalvön och 
Nordkalotten medan det var svalt i 
södra Sverige. Den 1–9 juli fick Fjäll-
sjönäs och Dikanäs i sydvästra Lapp-
land 144 respektive 129 mm neder-
börd, varvid flygplatsen i Hemavan 

sattes under vatten. I södra Norrland 
var det överlag ganska torrt, men i 
Härnebo i södra Hälsingland gav en 
våldsam åskskur, med stora mäng-
der hagel, 70 mm nederbörd den 5. 
Den 19–21 juli drabbades nordvästra 
Lappland av ett mycket kraftigt regn-
väder, och vandringslederna blev del-
vis oframkomliga. Vägen mot Riks-
gränsen och Narvik skars av öster 
om Abisko, och i de övre delarna av 
Kalix och Torne älvar nåddes myck-
et höga flöden, lokalt hundraårsflö-
den (flöden som beräknas återkomma 
med i genomsnitt hundra års mellan-
rum).  I Kebnekaisefjällen föll drygt 
100 mm under ett par dygn, och på 
landets torraste väderstation, Abi-
sko, med mätningar sedan 1913, sat-
tes ett nytt dygnsnederbördsrekord 
med 62 mm den 20. Under juli må-
nad fick Karesuando totalt 214 mm, 
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Global instrålning Umeå
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Det blev ett milt år, främst tack vare en 
mild vår och december månad. Under 
senvår och försommar märks inflytandet 
av det molniga och regniga vädret, utan 
några tydliga varma perioder.

The year as a whole was mild, mainly due 
to a mild spring and December. During 
late spring and early summer the weather 
was cloudy and rainy, without any real 
warm periods. The figure shows daily 
temperatures on Holmögadd during 
2004.

Maj, juni och juli var mycket solfattiga, 
medan det under året i övrigt var nära 
normal instrålning.

May, June and July were very cloudy. 
During the rest of the year the incoming 
radiation  was close to normal. The figure 
shows global radiation in Umeå 2004.
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Tillrinning från Sverige till Bottniska viken 
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vilket slog det gamla julirekordet på 
167 mm från 1974 med bred margi-
nal. I augusti blev det lite behagliga-
re temperaturer, men det föll också en 
hel del nederbörd, t ex 127 mm i Ka-
resuando och 123 i Kvikkjokk. Som 
helhet blev sommaren mycket blöt i 
bl.a. Lappland, med omkring 500 mm 
i Kebnekaise och Sarek. Temperaturen 
för sommaren (juni–augusti) blev trots 
allt till slut omkring eller något över 
den normala. Så det som kändes som 
en kall sommar var egentligen relativt 
normal. Det har varit många varma 
somrar de senaste åren, vilket kanske 
gjort oss lite bortskämda! 

EXTREMT MILT I DECEMBER

I september fortsatte regnandet i mel-
lersta och norra Norrland. Speciellt 
stora mängder föll den 21–24 sep-
tember, med 60–80 mm. Därefter 
blev det torrare, utom i fjällen som 
fick en nederbördsrik höst. Novem-
ber blev kylig, och nederbörden föll 
som snö. De västra fjällen hade un-
gefär en halv meter snö vid månads-
skiftet november–december. De-
cember blev däremot mycket mild i 
samband med en livlig lågtryckstra-
fik från Islandsområdet mot norra 
Skandinavien. Vid nyårshelgen föll 
mycket stora nederbördsmängder i 
de södra fjällen, exempelvis 55 mm i 
Hemavan på ett dygn. På nyårsafton 
låg snön där 90 cm djup, och skidsä-
songen var räddad!

STORA SKILLNADER MELLAN 

BASSÄNGERNA 

Tillrinningen till Bottniska viken år 
2004 var under året som helhet nära 
medeltalet för perioden 1961–1990, 
men skillnaderna mellan Bottenviken 
och Bottenhavet var stora vad gäller 
fördelningen under året.

Tillrinningen till Bottenviken var 
under vintern nära den normala. 
Även i maj, då vårfloden inträffar i 
vattendragen, blev den normal. Vå-
ren och början av sommaren var re-
lativt torr, vilket medförde att tillrin-
ningen under juni endast blev cirka 
hälften av den normala. Under som-
maren var nederbörden hög, och till-

Sommartemperatur, Luleå 1946–2004

Årtal

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Te
m

pe
ra

tu
r 

(°
C

)

12

13

14

15

16

17

Sommarens (juni–augusti) medeltemperatur 1946–2004 för Luleå-Kallax, med medelvärdet 
1961–1990 som basvärde. Notera att 2004, trots sitt dåliga rykte, hamnade strax över detta 
medelvärde. Kurvan visar mer varaktiga svängningar som t ex den uppgång på omkring en grad 
som kännetecknar de senaste 15 åren.

The mean temperature for summer (June–August) 1946–2004 for Luleå-Kallax, with the mean 
value 1961–1990 as base value. Note that 2004, in spite of its bad reputation, came sligthly 
above this base value. The smooth curve shows more prominent variations, like the increase 
with about one degree the latest 15 years. 

Tillrinningen till Bottniska viken år 2004 
var som helhet nära medeltal för perio-
den 1961–1990, men skillnaderna mel-
lan Bottenviken och Bottenhavet var 
stora under året.

The outflow from Sweden to the Gulf of 
Bothnia was in 2004 close to normal for 
the year as a whole. However, there were 
large differences between the two ba-
sins, the Bothnian Bay and the Bothnian 
Sea.

rinningen blev under sensommaren 
och hösten ungefär 50 % högre än 
normalt. Under juli, augusti och sep-
tember inträffade flödestoppar som i 
storlek var som en normal vårflod.

I tillrinningen till Bottenhavet do-
minerar vattenföringen från de sto-
ra kraftreglerade älvarna, Umeälven, 
Ångermanälven, Indalsälven, Ljung-
an, Ljusnan och Dalälven. Tapp-
ningen från magasinen i dessa älvar 
styrs av kraftbehovet under året, vil-
ket medför relativt hög vattenföring 
under vintern jämfört med oreglera-
de vattendrag. Under vårfloden fylls 

sedan magasinen, och vattenföringen 
blir lägre än den skulle ha varit un-
der oreglerade förhållanden. 

TIDIG VÅRFLOD

För Bottenhavet var tillrinningen un-
der januari, februari och mars något 
högre än normalt. Vårfloden kom re-
lativt tidigt, vilket medförde att me-
delvärdet för april blev 30 % högre 
än normalt, medan det för maj blev  
30 % lägre än normalt. Under juni 
var tillrinningen låg. I juli blev den 
något över medeltal, för att under au-
gusti åter bli relativt låg. Under res-
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ten av året blev tillrinningen ungefär 
den normala.

Det var stora skillnader i vatten-
föring mellan Umeälvens avrinnings-
område och övriga delar. I Umeäl-
ven kulminerade vårfloden i mitten 
av maj, med en högsta vattenföring 
något under den normala. Under juli 
var vattenföringen mycket hög, med 
en högsta vattenföring omkring den 
10 juli som var nästan 2 gånger högre 
än under vårfloden. Resten av året 
förblev vattenföringen relativt hög.

I övriga stora älvar i Bottenhavet 
blev vårfloden mycket måttlig, och vat-
tenföring var mycket låg under somma-
ren. Först de sista månaderna av året 
blev den omkring det normala.

SEN ISLÄGGNING

I mitten av november 2003 börja-
de isen lägga sig i skyddade områ-
den i norra Bottenviken. Mot slutet 
av månaden trängde mild luft fram 

och avbröt istillväxten. Under de-
cember med relativt milt väder blev 
istillväxten liten. Vid årskiftet 2003–
2004 var, förutom i skyddade vikar 
på den svenska sidan och längs den 
finska kusten, endast nordligaste de-
larna av Bottenviken islagd.

Perioder med sträng kyla efter nyår 
och i mitten av januari medförde att 
isen bredde ut sig söderut. Vid slutet 
av månaden var hela Bottenviken is-
täckt, och isen låg även efter kusten 
både på den svenska och finska sidan 
av Bottenhavet.

Under februari var Bottenviken 
och Norra Kvarken i stort istäckta 
hela månaden.  En kall period inne-
bar att is bildades till sjöss i Botten-
havet, och omkring den 12 var isut-
bredningen maximal för månaden. 
Bottenhavet var då islagd norr om 
Sundsvall. Milda västliga vindar drev 
därefter isen över mot den finska si-
dan. Vid slutet av månaden låg is 

längs svenska och finska kusten  och 
isranden låg ungefär på en linje mel-
lan Örnsköldsvik och Vasa.

Under mars var issituationen  gan-
ska oförändrad, med öppet vatten i 
centrala Bottenhavet och is längs kus-
terna. Mot mitten av månaden träng-
de mild luft in från sydväst. Isen pack-
ades samman i Norra Bottenviken. 
Isavsmältningen tog fart i de södra och 
mellersta delarna av Bottenhavet, och 
vid slutet av månaden var Bottenha-
vet till stora delar isfritt.

Islossningen började relativt tidigt. 
Cirka två veckor tidigare än normalt 
var hela Bottenhavet isfritt. I mitten 
av april var det isfritt på svenska si-
dan, förutom längs kusten upp till 
Skellefteå. I norr låg dock isen rela-
tivt tätt packad, vilket den förblev 
in till mitten av maj. Först omkring 
den 28 maj var det i stort sett isfritt 
i hela Bottenviken, vilket är normalt 
för säsongen.
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Vid årsskiftet var i stort sett endast de nordligaste delarna av Bottniska 
viken islagd. I januari och februari bredde isen ut sig, och nådde sin maxi-
mala utbredning i mitten på februari. Islossningen började tidigt, och i mit-
ten på april var det i stort sett isfritt på den svenska sidan av Bottniska 
viken.

In the beginning of the year only the most northern parts of the Bothnian 
Bay were ice covered. In January and February the ice cover extended, and 
reached its maximum in the middle of February. The breakup of ice began 
early, and in the middle of April practically all ice had disappeared.


