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väder, tillrinning
och is

Hans Alexandersson1

1SMHI, Norrköping

Året blev ett av de  varmaste vi haft i
nordöstra Norrland, med ett över-
skott på 1.8–2.3°. I Haparanda, där
mätningar pågått sedan 1860, är det
endast två år som varit varmare, näm-
ligen 1934 (en tiondel) och 1938 (nio
tiondelar). Efter den ganska svala
sommaren, speciellt i den södra de-
len, såg det inte ut att kunna bli ett

verkligt varmt år, men hösten blev
extremt mild. Årsnederbörden blev
synnerligen riklig, och i kustområdet
från Sundsvall och upp till Umeå
slogs tidigare rekord. I Härnösand
uppmättes 1 072 mm (tidigare rekord
1 015 mm från 1945, normalvärde
704 mm) och i Umeå 1024 mm (tidi-
gare rekord 904 mm från 1967, nor-
malvärde 582 mm). År 2000 var ett
solfattigt år med en total instrålning i
Umeå på 842 kWh/m2 eller knappt
90 % av normal mängd.

blåsig början

Friska väst- och sydvästvindar karak-

täriserade årets två första månader.
De blev därmed mycket milda,
medan den mesta nederbörden föll
över de västra fjällen. Både i januari
och februari låg temperaturen drygt
4° över den normala längs Bottniska
viken. Ett par köldknäppar förekom
dock, framför allt 19–24 januari då
temperaturer under -30°C förekom i
inlandet. Ett snöoväder gav mycket
hårt väder i fjällen den 16–17 januari,
men även övriga Norrland drabbades
av hårda vindar, trädfällning och
strömavbrott. Ett ännu djupare låg-
tryck drog in över Jämtlandspasset
natten till den 29 januari, varvid det

året som gått
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lägsta lufttrycket (946.2 hPa, reduce-
rat till havsnivå) noterades i Krång-
ede.  Detta är det lägsta lufttryck som
registrerats i Sverige i januari. I sam-
band med detta oväder uppmättes en
nederbörd på 47 mm i Orrbyn i Norr-
botten, och på Bjuröklubb nådde vin-
den stormstyrka med 25 m/s från
västnordväst.

ganska mild vår

Efter en mycket varm avslutning på
mars blev temperaturöverskottet
runt 2°C för denna månad. Den 30
noterades 12.2°C i Piteå, vilket en-
dast har överträffats en gång tidigare
i mars (1892). I april och maj blev det
också lite varmare än normalt, i all-
mänhet lite drygt en grads överskott.
April var mycket nederbördsrik, med
omkring dubbla normalmängden
längs Bottenhavet och tredubbla
längs Bottenviken. Som exempel fick
Haparanda 89 mm mot normala 29
mm. Men rekordet från 1950 på 100
mm överlevde alltså. I maj föll den
mesta nederbörden i inlandet, och
den 26 föll drygt 40 mm i sydöstra
Lappland.

blöt sommar

I juni blev det återigen mycket neder-
börd, speciellt den 26–28 då ett par
regnområden trängde in från öster. I
inre Norrbotten och i delar av Lapp-
land kom drygt 50 mm under dessa
dagar. Därefter blev det riktigt varmt.
Haparanda noterade 29.9°C den 29,
bara en grad från junirekordet. I juli
fick Bottenhavskusten del av de sky-
fall som åstadkom stora skador i södra
Norrland, medan det var både torrare
och varmare längs Bottenvikens kust.
Som exempel fick Söderhamn 151
mm och en grads underskott medan
Luleå fick 67 mm och nästan en grads
överskott. I augusti förekom en del
lokala skyfall, till exempel 88 mm i
Rössjö sydväst om Örnsköldsvik den
21 och 79 mm i Tavelsjö utanför
Umeå dagen därpå. Annars var det
mest södra Lappland som fick stora
regnmängder i augusti.

extremt mild och blöt höst

Natten till den 7 september drabba-
des området söder om Umeå av ett
våldsamt skyfall, med bortåt 100 mm
i Hörnefors enligt privata mätningar.
Solskenstiden blev äntligen över den
normala genom att högtryck domi-
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I norra Götaland, inre och västra Svealand samt i
södra och östra Norrland var det ett extremt blött år,
och många rekord slogs. Figuren visar nederbörden

under år 2000 i procent av den normala års-
nederbörden 1961–1990.

In northern Götaland, inner and western Svealand and
further in southern and eastern Norrland it was an
extremely wet year, with many new records. The

figure shows precipitation during 2000 in percent of
normal annual precipitation 1961–1990.

Temperaturen låg nära eller något över den
normala under senare delen av våren samt

under sommaren. I övrigt låg den mestadels
betydligt över. För året som helhet blev

överskottet hela 2.1°. Figuren visar
dygnsmedeltemperaturen 2000 samt

medelkurvan för 1961–1990.

Temperature was close to or slightly above
normal in late spring and in summer. For the

rest of the year it was well above normal
most of the time. The year as a whole was

2.1° above normal. The figure shows the
daily mean temperature for 2000 and

average values for 1961–1990.

Solinstrålningen låg klart under den normala
under sommaren, framför allt under
semestermånaden juli. Figuren visar

månadssummor av solinstrålningen under
2000 samt medelvärden för 1961–1990.

The insolation was well below normal during
summer, especially during the main holiday

month July. The figure shows the monthly
sums of global radiation during 2000 and

mean values 1961–1990.
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nerade under senare delen av denna
månad. Men det blev desto klenare
med sol i oktober och november, när
fuktig luft envist fördes upp över
Sverige med sydliga och sydostliga
vindar. Både i oktober och november
föll omkring tre gånger normal ne-
derbördsmängd längs Medelpads
och Ångermanlands kusttrakter. I
Härnösand föll 226 respektive 218
mm, att jämföra med normalvärdena
73 respektive 79 mm. Den 30 oktober
föll hela 104 mm i Rössjö sydväst om
Örnsköldsvik. Längs Bottenviken var
nederbördsöverskotten inte lika
stora. Däremot var temperaturöver-
skotten överallt synnerligen stora, 3°
i oktober och 4–6° i november och
december i hela området.

mycket hög tillrinning
Under 2000 som helhet var till-
rinningen till Bottniska viken ca  40 %
över det normala jämfört med medel-
värdet för perioden 1961–1990.

Tillrinningen till Bottenviken var
under januari – mars 10–20 % högre
än normalt. Vårfloden kom tidigt
med start redan under senare delen av
april och kulminerade i slutet av maj,
då tillrinningen låg 30 % över det
normala. På grund av den höga ne-
derbörden i kombination med snö-
smältning i fjällen fortsatte till-
rinningen att ligga på en hög nivå,
och under juli blev tillrinningen näs-
tan dubbelt så hög som normalt.
Under september och oktober sjönk
sedan tillrinningen till nära det nor-

mala för att sedan återigen på grund
av hög nederbörd och milt väder åter
stiga under november och december.

extrem situation i Bottenhavet

Tillrinningen till Bottenhavet domi-
neras av de stora och hårt reglerade
älvarna, och blev i jämförelse med
Bottenviken ännu mer extrem. Under
vintern var tillrinningen något över
den normala. På grund av den tidiga
vårflodsstarten blev tillrinningen un-
der april 30 % högre än normalt. I de
stora älvarna fylldes magasinen under
huvuddelen av vårfloden och till-
rinningen under maj och juni blev
något under det normala. När sedan
de extrema nederbördsmängderna
under sommaren kom, samtidigt som

Isvintern 1999/2000 startade rekordsent. Först
den 24 januari var Bottenviken och Norra Kvarken
helt täckta av is. Maximal isutbredning förelåg den
23 februari. Under mars bröt isen upp på den
svenska sidan. I mitten av maj var det öppet
vatten på den svenska sidan, nästan 2 veckor
tidigare än normalt. Linjerna anger isgräns.

The ice winter of 1999/2000 started extremely
late. Not until January 24 the Bothnian Bay an
Quark were completely covered by ice. Maximum
ice cover was reached on February 23. During
March the ice cover in the Swedish parts of the
Gulf of Bothnia began to break up. In the middle of
May, 2 weeks earlier than normal, there was no
ice in the Swedish parts of the Gulf of Bothnia.
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kraftverksmagasinen var fyllda, blev
tillrinningen till havet mycket hög,
och blev högre än den värsta vårflod.
Under juli blev tillrinningen 270 %
av den normala och under augusti
200 %. Den höga vattenföringen i
vattendragen gav ständiga rubriker i
massmedia om översvämnings-
katastrofer.

»höstflod«

Under september och oktober blev
tillrinningen till Bottenhavet nära
den normala. Därefter steg till-
rinningen åter till nivåer långt över
normal vårflod och blev i november
och december cirka 250 % av den
normala, värden som aldrig tidigare
uppnåtts i de beräkningarna som

med flera avbrott. Först den 24 ja-
nuari var Bottenviken och Norra
Kvarken helt täckta av is, och is låg då
även i skyddade vikar i Bottenhavet.
Några dagar senare bröt isen upp och
kraftig vind packade den på den fin-
ska sidan, samtidigt som en råk bilda-
des på den svenska sidan.

Perioder med kyla och nyis väx-
lade med milt väder och hårda vindar
som bröt upp isen. Maximal isut-
bredning förelåg den 23 februari,
med is ned till en linje Örnsköldsvik
– Vasa och längs den svenska och
finska kusten. I Bottenhavet upplös-
tes isen nästan helt mot slutet av
månaden, och havet förblev där i
stort sett isfritt resten av vintern.

Under mars bröt isen upp på den
svenska sidan med öppet vatten upp
till Piteå mot slutet av månaden,
medan isen packades samman på den
finska sidan. Under april fortsatte
ungefär detta isläge till mitten av
månaden. Sedan började avsmält-
ningen successivt. I mitten av maj var
det öppet vatten på den svenska si-
dan, nästan 2 veckor tidigare än nor-
malt. Isgränsen gick då från Kokkola
och norrut, fortfarande med ganska
besvärlig packis på den finska sidan.
Först de sista dagarna i maj var Bot-
tenviken helt isfri.

Den nya isvintern 2000/2001 in-
leddes ännu senare än den föregå-
ende, med nyis längst i norr först 10
december. Isen växte sakta till, och
inte förrän kring jul- och nyårshelgen
låg isen utbredd i Bottenvikens skär-
gårdar.

fakta: väderobservationer i Sverige
De äldsta meteorologiska observationerna (med hjälp av instrument: termometer, barometer, regnmätare) i Sverige härrör från Uppsala 1722.
Från Stockholm finns observationer från 1756. En svårighet med gamla väderdata är att observationer inte gjordes på regelbundna tider, och att
instrumentens kvalitet och placering var skiftande. Under åren 1859 och 1860 upprättades ett stationsnät med 25 stationer, där en mängd
observationer utfördes tre gånger per dag på ett enhetligt sätt. Under perioden 1880-1920 tillkom en mängd mindre stationer som främst mätte
nederbörd och snödjup en gång per dag. I samband med ökad sjötrafik tillkom också större stationer längs kusterna, främst vid de bemannade
fyrarna.

Under 1940- och 1950-talet expanderade det civila och militära flygets behov av väderobservationer.  Med anledning av det tillkom en mängd
större meteorologiska stationer. Observationer började nu utföras var tredje timme på de flesta av dessa stationer. Observationerna omfattade
bland annat lufttryck, temperatur, luftfuktighet, vind, sikt, vädertyp, molnslag, nederbörd och snödjup. På 1970-talet fanns det ca 200 väder-
stationer. Sparkrav ledde till att ett flertal av dessa manuella större väderstationer ersattes med automatstationer 1995/96. På dessa kan dock
inte alla tidigare typer av observationer utföras. Även de mindre klimatstationerna har minskat något i antal under senare år, bl a beroende på
avfolkningen i inre Norrland.

För närvarande har vi i grova drag följande antal stationer, här indelade i tre huvudtyper:
Manuella större väderstationer, direktrapporterande: 25
Automatstationer, direktrapporterande: 100
Klimatstationer, ett litet antal direktrapporterande men de flesta månadsvis rapporterande, de flesta är så kallade nederbördsstationer: 675

På datormedium finns i grova drag:
Från startår: Månadsvärden av temperatur och nederbörd från de flesta stationer.
Perioden 1951–1960: Orättade dagliga (mest tre per dag) värden från ett urval stationer
Från 1961: Rättade dagliga värden (en, tre eller åtta observationer per dag) från samtliga stationer.
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Tillrinningen till Bottniska viken som helhet
var 2000 cirka 40 % högre än medelvär-
det 1961–1990. En tidig och kraftig
vårflod och hög nederbörd gav hög
tillrinning till Bottenviken från och med maj
och resten av året, förutom under
september och oktober då tillrinning blev
nära den normala. Tillrinningen till
Bottenhavet blev normal under vårfloden
men under juli, augusti, november och
december extremt hög på grund av
mycket hög nederbörd.

The outflow from Sweden to the Gulf of
Bothnian in 2000 was approximately 40 %
above the mean value for the period
1961–1990. Especially during the months
July, August, November and December the
outflow was extremely high.

finns från och med 1931. Av den
totala tillrinningen till Bottenviken
kommer cirka 50 % från de svenska
vattendragen och 50 % från de finska.
Till Bottenhavet kommer cirka 85 %
från den svenska sidan och 15 % från
den finska. Modellberäkningar som
SMHI har gjort visar samma tendens
i tillrinningen från Finland som från
Sverige med höga värden såväl under
våren som sommaren och de sista
månaderna av året.

lindrig isvinter – på den
svenska sidan

Isvinter 1999/2000 startade rekord-
sent, med isläggning i norra Botten-
viken den 2 december. Under decem-
ber fortsatte isläggningen långsamt


