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året som gått
väder, tillrinning
och is

Haldo Vedin1, Kurt Ehlert1 och Nils
Kajrup2

1SMHI Norrköping 2SMHI,
Oceanografiska laboratoriet, Göteborg

ett blött år
1998 blev ett mycket blött år i nästan
hela Sverige. I en stor del av södra
Lappland var det t.o.m. det neder-
bördsrikaste året sedan mätningarna

startade 1860. Som helhet var året
några tiondels grader varmare än nor-
malt över Bottniska viken, och där-
med har inget av åren sedan 1987
varit nämnvärt kallare år än normalt.

Året inleddes med snökaos vid
Ångermanlandskusten, där det snöa-
de oavbrutet under de sju första dyg-
nen i januari. Snön var blöt och orsa-
kade långvariga och omfattande el-
avbrott. Den 30 januari passerade ett
intensivt oväder åt sydost över södra
Finland, varvid den nordliga vinden
nådde stormstyrka på Bottenhavet.

Vid  Örskär rapporterades som mest
en medelvind på 30 m s-1. Vintern var
genomgående mild, i synnerhet på
södra Bottenhavet, där medeltempe-
raturen låg 5 grader över den normala
i februari.

Våren präglades av en utdragen
kamp mellan framträngande vår-
värme och envist kvardröjande kall
luft.  Detta resulterade i flera kraftiga
snöfall, exempelvis i Umeåtrakten
den 12–13 mars, Härnösandstrakten
den 17 april och längs Norrbottens-
kusten så sent som den 25 maj. Piteå
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fick då 11 cm snö, det mesta som
uppmätts där under andra halvan av
maj på hela 1900-talet. Kampen mel-
lan luftmassorna ledde också till
kraftig åska i Skellefteåtrakten, där
50 000 elabonnenter blev utan ström
den 10 maj.

Den 20 maj inleddes en mycket
regnig och, särskilt under juni, över-
vägande kylig vädertyp, som sedan
skulle komma att dominera under
hela sommaren. I större delen av
norra och mellersta Norrland var må-
naderna juni–augusti de regnigaste
någonsin sedan mätningarna började
1860. Ett undantag utgjorde dock de
allra nordvästligaste Lapplands-
fjällen med övervägande torrt och
varmt sommarväder. Norrbottens-
kusten hade också tidvis vackert och
varmt väder under första hälften av
juli. Utmärkande för sommaren 1998
var ett rekordlågt antal soltimmar,
speciellt under juni månad.

I september stabiliserades vädret
tillfälligt. I oktober blev det åter osta-
digt med mycket snö i norra
Lappland. Årets mest spektakulära
väderhändelse i Sverige drabbade
Gävle den 4–6 december, då staden
formligen dränktes av nära 1.5 m snö
i det kanske värsta snöfall som finns
dokumenterat i vårt land. De enorma
snömassorna ledde till att privat bil-
trafik förbjöds i stadens centrala delar
under drygt en vecka. I och med
snöfallet i Gävle kom vintern av sig
tillfälligt och december blev ca 2 gra-
der varmare än normalt på Bottniska
viken.

hög tillrinning

Det blöta året visade sig i en mycket
hög tillrinning till Bottniska viken,
nästan 40% högre än medelvärdet för
perioden 1961–1990.  Normalt har
de norrländska vattendragen låg vat-
tenföring under vintern, hög vårflod
under maj och juni och successivt
minskande vattenföring under hös-
ten. Under 1998 var tillrinningen på
grund av den rikliga nederbörden
mycket hög under sommaren och
hösten.

Tillrinningen  till Bottenviken var
nära den normala under vintern. Vår-
floden var tämligen hög, och för maj
blev månadsmedelvärdet 40% högre
än normalt. Även under resterande
del av året var tillrinningen hög.
Månadsmedelvärdet för augusti blev

80% högre än normalt, vilket är näs-
tan lika högt som för en normal vår-
flod.

Tillrinningen till Bottenhavet fick
ett något annorlunda förlopp. Den
övervägande delen av tillrinningen
härrör från de stora reglerade älvarna
Umeälven, Ångermanälven, Indals-
älven, Ljungan, Ljusnan och Dal-
älven. Under vintern var till-

rinningen något över den normala
och vårfloden under maj och juni
blev normal. Däremot var till-
rinningen mycket hög under resten
av året, 200 respektive 250% över det
normala i juli och augusti. Orsaken
till detta var att man var tvungna att,
från de redan överfulla vatten-
magasinen, tappa hela den tillrinning
som kom i samband med den rikliga

 Som helhet var året några tiondels grader
varmare än normalt över Bottniska viken.

Sommarmånaderna var dock kallare än
normalt. Figuren visar dygns-

medeltemperaturen 1998 och medelkurvan
för 1961–90.

As a whole the year was a few tenths of a
degree warmer than normal in the Gulf of

Bothnia region. The summer was, however,
colder than normal. The figure shows the

daily mean temperature 1998 and average
values 1961–90.

 Utmärkande för sommaren 1998 var ett
rekordlågt antal soltimmar, speciellt

under juni månad. Figuren visar månadssummor
av solinstrålningen under 1998 och medel-

värden för 1961–90.

 Characteristic of the summer 1998 was a
record low amount of sunshine hours,

especially during the month of June. The figure
shows the monthly sums of global radiation

during 1998 and averages for 1961–90.

Tillrinningen från Sverige till Bottniska viken var
1998 ca 40% högre än medelvärdet för

perioden 1961–1990. Den rikliga nederbörden
under sommaren medförde höga flöden under
juli – september, och då särskilt i de reglerade

älvarna som mynnar i Bottenhavet.

The outflow from Sweden to the Gulf of Bothnia
in 1998  was approximately 40 percent above

the mean value for the period 1961–1990. The
abundant rains during the summer gave high

flows, especially in the regulated rivers
discharging to the Bothnian Sea.
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Maximal isutbredning
nåddes den 16 mars.

Vintern 1997/98 var en
lindrig isvinter.

Maximum ice cover was
reached on March 16.

The winter 1997/98 was
a mild ice winter.

nederbörden under sommaren.
Särskilt från Ångermanälven blev

tillrinningen under sommaren excep-
tionellt hög.  Efter en tillfällig ned-
gång i början av augusti steg vatten-
föringen.  Den 25 augusti noterades
ett flöde på cirka 2500 m3 s-1, vilket
blev det fjärde högsta flödet som no-
terats sedan älven reglerades 1939.
Den uppmätta vattenföringen den 25
augusti blev ungefär dubbelt så hög
som en normal vårflod.

Av den totala tillrinningen till
Bottniska viken 1998 kom ca 25%
från Finland och 75% från Sverige.
Även tillrinningen från Finland var
hög under sommaren och hösten.

ännu en lindrig isvinter

Vintern 1997/98 var en lindrig isvin-
ter. Isvintrarna har varit lindriga un-
der 90-talet, med undantag för 1994
och 1996. Den permanenta is-
läggningen började i norra Botten-
vikens skärgård i början av november,
vilket är något tidigare än normalt.
Istäcket växte, och den 24 november
låg ett fast istäcke från Uleåborg på
finska sidan till Skellefteå. Hela kust-
området i Bottenviken var istäckt den
29 december. Den 22 januari var i
stort sett hela Bottenviken istäckt . En
vecka senare lade sig isen också i
Norra Kvarken. I början av februari
fanns det is även längs Bottenhavets
kust, och istäcket sträckte sig vid
denna tidpunkt ned till norra Botten-
havet i höjd med Örnsköldsvik. Un-
der slutet av februari försvann isen
från Norra Kvarken, för att åter-
komma den 3 mars. Isen fortsatte att
tillväxa längs Bottenhavets kust till
den 16 mars, då maximal isut-
bredning nåddes.

I början av maj var det i stort sett
isfritt i Bottenhavets skärgårds-
område. Isen drog sig sedan snabbt
tillbaka, och den 11 maj var Norra
Kvarken isfri. En vecka senare före-
kom det endast drivis i den centrala
delen av Bottenviken.

I slutet på december var hela kusten i Bottenviken istäckt.

Luleå

Umeå

Härnösand

Gävle Åbo

Kemi

Vasa

A  Fast is

B  Tät eller mycket tät drivis
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