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Året som gått Väder, tillrinning och is

Maj och juni var ovanligt solfattiga medan
det under året i övrigt var nära normal
instrålning.

May and June were very cloudy. During the
rest of the year it was close to normal in-
coming radiation.

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

Året som gått

Den långa raden av milda år fortsatte
också 2003, och för landet som hel-
het blev överskottet (jämfört med nor-
malperioden 1961–1990) omkring
1,2°. Det var nästan exakt samma
temperaturöverskott som år 2002.
Detta är dock inte riktigt i närheten
av de allra varmaste åren (1934, 1938,
1989, 1990 och 2000), som ligger yt-
terligare 0,6–0,9° högre. Efter en gans-
ka torr vinter blev det på många håll
blött under flera månader. För riket
som helhet blev det nära normal ne-
derbörd. Dock fick nordöstra Norr-
land ett underskott på omkring 20%.
I de västra Lapplandsfjällen blev det i
stället ett överskott på 20–30%.

STORA TEMPERATURVÄXLINGAR

Året inleddes med sträng kyla i norr
och under trettonhelgen kröp tempe-
raturen ner till strax under -40° i delar
av Lappland. Även vid kusten var det
kallt, exempelvis -35° i Umeå. Den
stränga kylan kring jul och nyår 2002–
2003 gjorde issituationen nästan lika
svår i Bottenviken som under den svå-
ra vintern 1986–1987. Men kylan blev
inte alls lika bestående som då, utan
kraftiga inbrott av mild Atlantluft sked-
de ett flertal gånger under januari och
februari. Den 16–19 februari var det
extremt milt i Norrland och t ex i Luleå
nådde temperaturen upp till 7° den 16.
Men än märkligare var de 9,4° som
med hjälp av Föhnvindar uppnåddes i
Nikkaluokta natten till den 18, tillika
nytt rekord i en mätserie som inleddes
1951. Det ganska rejäla snötäcke som
byggts upp tidigare försvann dock inte,
men i exempelvis Luleå krympte det
ihop från drygt 70 till omkring 45 cm
under månadens lopp.

TIDIG VÅR

Mars blev mycket solig, mild och torr
i Norrland öster om fjällkedjan. I de

västra fjällen föll däremot mycket ne-
derbörd, drygt tre gånger mer än
normalt. April blev också mild, spe-
ciellt under påskhelgen då Jokkmokk
satte nytt rekord med 19,2° den 20.
Våren blev mycket tidig i södra och
mellersta Norrland där den anlände
i mitten av mars, medan norra Norr-
land, förutom fjällen, fick beständig
vårvärme från mitten av april. Kraf-
tiga regn i södra Sverige i slutet av
april nådde bara i mindre omfattning
landets norra delar. I maj blev det en
jämnare fördelning av nederbörden i
landet, och dessutom relativt stora
mängder.

ÅTER EN SKÖN SOMMAR

Sommaren startade rätt trevande i juni
med kylslaget väder i norr och reg-
nigt i söder. Dock var den första veck-
an riktigt varm. I juli var det tvärtom,
d.v.s. först en vecka med kyligt väder
och synnerligen kraftiga regn i Göta-
land, men därefter bestående värme.
Månaden blev 3–4,5° varmare än nor-
malt i Norrland med nya månadsre-
kord i bl.a. Kiruna, Kvikkjokk och
Härnösand. Den högsta noteringen
för hela landet och året kom också
från Norrland med 32,6° i Forse i
Ångermanland den 17 juli. Piteå var
bara obetydligt efter med 32,4° sam-
ma dag (rekord: 34,9°, 1945) och i
Umeå sattes nytt rekord med 31,5°
(tidigare rekord: 31,0°, 1994). I au-
gusti blev det Norrland som fick den
mesta nederbörden, delvis i form av
mycket kraftiga åskregn. Exempelvis
fick Gåltjärn utanför Härnösand 144
mm den 13–14. Augusti blev, trots en
kylig avslutning med snö i de södra
fjällen, lite varmare än normalt. I de-
lar av södra och mellersta Norrland
föll drygt dubbla normalmängden
nederbörd, medan det åter var klent
med nederbörd i mellersta Norrbot-

Den kanske mest slående anomalin under
året är den bestående värmen under hög-
sommaren. Mätningarna vid Holmögadd
automatiserades 1 mars, och därefter har
endast temperatur och vind mätts.

The most striking anomaly during the year is
the long-lasting heat wave during high sum-
mer. Measurements at Holmögadd were
automised 1 of March and from that time
on only temperature and wind has been
measured.

ten, där främst Kalixområdet upplev-
de en besvärande torka med problem
för jordbruket.

KALL OKTOBER, MILD NOVEMBER

September var mild och torr (förut-
om i de västra fjällen) medan oktober
blev, precis som 2002, ovanligt kall
med temperaturunderskott i så gott
som hela landet. I det tidigare tork-
drabbade området i Norrbotten föll
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uppemot 45 välsignade millimetrar
den 3–5 oktober. Kylan i oktober kom
av sig strax före månadsskiftet, och
sedan blev både november och de-
cember milda. I december föll stora
nederbördsmängder i fjällen, medan
östra Norrland fick nära normal ne-
derbörd. December var mycket blå-
sig, och stormoväder berörde Norr-
land den 4–5. Vid Stora Sjöfallet
uppmättes medelvindar på 38 m/s och
vid Tarfala i Kebnekaisefjällen före-
kom vindbyar på 56 m/s. Ovädret den
5 gjorde omkring 100 000 hushåll
strömlösa i sydvästra Norrland och
västra Svealand. Strax före jul rådde
sträng kyla i Norrland, med exempel-
vis -39° i Gielas i sydvästra Lappland.
Under julhelgen och mellandagarna
blev det betydligt mildare.

LÅG TILLRINNING

Den totala tillrinningen till Bottniska
viken är i medeltal cirka 6000 m3/s el-
ler cirka 190 km3/år. Till Bottenviken
är tillrinningen cirka 3100 m3/s, var-
av 55 % kommer från Sverige (inkl.
hela gränsälven Torneälven) Till Bot-
tenhavet är den knappt 2900 m3/s,
varav 85 % kommer från Sverige.

Beräknade månadsvärden av till-
rinningen från den svenska sidan
finns från och med år 1931. Varia-
tionerna mellan åren är stor, och de
högsta värdena är ungefär dubbelt så
höga som de lägsta. Perioder med
relativt låg tillrinning växlar med
perioder med hög tillrinning. Från
1980-talet till början på 2000-talet
har tillrinningen från Sverige till Bott-
niska viken i allmänhet varit nära el-
ler högre än medeltalet för perioden
1931–2000. År 2000 var det år med
den högsta årstillrinningen till både
Bottenviken och Bottenhavet sedan
1931. År 2003 blev tillrinningen låg.
För Bottenhavet blev årsvärdet 79 %
av långtidsmedelvärdet. För Botten-
viken blev tillrinningen endast 70 %
av medeltalet, vilket är det lägsta vär-
det sedan 1931.

Tillrinningen till Bottenviken var
under månaderna januari–april unge-
fär densamma som medelvärdet för
perioden 1961–1990. Vårfloden blev
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Från 1980-talet till början på 2000-talet har tillrinningen från Sverige till Bottniska viken i
allmänhet varit nära eller högre än medeltalet för perioden 1931–2000. Variationerna mellan
år är dock stor, och de högsta värdena är ungefär dubbelt så höga som de lägsta.

From the early 1980s until the beginning of 2000s the outflow from Sweden to the Gulf of
Bothnia has been close to or higher than the mean value for the period. However, the variation
between years has been large. The highest values are more than two times larger than the
lowest values.

Tillrinning från Sverige till Bottniska viken
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Tillrinningen till Bottniska viken som
helhet var 2003 lägre än medelvärdet
för perioden 1961–1990. Under vin-
tern var tillrinningen till Bottenviken
nära medelvärdet medan den för Bot-
tenhavet var något lägre. Under våren
och sommaren var tillrinningen låg.
Mot slutet av året steg tillrinningen till
Bottenhavet, och blev för december
högre än medelvärdet.

The outflow from Sweden to the Gulf
of Bothnia was in 2003 below the
mean value for the period 1961–
1990. During the winter months the
outflow was near or somewhat below
the mean. During spring and summer
the outflow was low.

relativt låg med kulmen i de stora
älvarna i senare delen av maj. Under
resten av året var tillrinningen låg och
i synnerhet under månaderna juli –
september, då den var endast cirka
hälften av den normala.

Till Bottenhavet var tillrinningen läg-
re än medelvärdet under större delen
av året. Vårfloden var låg, och under
maj var tillrinningen endast 60 % av
den normala. Under sommaren var
tillrinningen omkring 70 % av me-
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delvärdet för perioden 1961–1990.
Under hösten steg tillrinningen, och
under senare delen av november och
december steg vattenföringen till för
årstiden relativt höga nivåer. I de syd-
ligare stora vattendragen blev vatten-
föringen under december till och med
högre än under våren.

TIDIG START PÅ ISVINTERN

Isvintern 2002/2003 startade tidigt. Vid
månadsskiftet oktober/november lade
sig isen i grunda och skyddade vikar i
Bottenviken, vilket är 3 veckor tidiga-
re än normalt. Någon större istillväxt
skedde dock inte under månaden. I slu-
tet av november låg det is endast i den
nordligaste delen av Bottenviken, och
framförallt på den finska sidan.

Under december växte isen till sö-
derut, och vid årskiftet var hela Bot-

tenviken täckt av is. Iskanten låg då
ungefär på en linje mellan Örnskölds-
vik och Vasa. Sammanhängande is-
täcke fanns också i ett smalt band
längs den finska kusten i Bottenha-
vet. Sträng kyla i början av januari
innebar kraftig istillväxt, och om-
kring den 9 januari var hela Botten-
havet tillfälligt täckt med is. Mot slu-
tet av månaden trängde mild luft in
från väster och isen drev norrut. I
Bottenviken orsakade isförhållande-
na stora problem för sjöfarten.

Under februari växte isen till och
bredde ut sig söderut. Den 6 februari
var Bottenhavet i stort sett istäckt. I
Bottenviken och Bottenhavet packa-
des isen samman, och issituationen
blev svår. Isgränsen flyttade sig söder-
ut, och då maximal isutbredning in-
träffade den 5–6 mars låg isgränsen

från söder om Landsort via Gotska
Sandön till Ventspils vid lettiska kus-
ten. Därefter började isgränsen flytta
sig norrut, samtidigt som isen packa-
des samman på den finska sidan.

Under mars och april flyttades is-
gränsen med vissa avbrott alltmer
norrut. Vid slutet av mars var större
delen av västra och södra Bottenha-
vet isfritt, och även en del av södra
Bottenviken norr om Holmöarna. I
mitten av april bildades ett stråk med
is ute i Bottenhavet, och vid slutet av
månaden låg isgränsen i höjd med
Örnsköldsvik. I mitten av maj fanns
fortfarande is i Bottenviken på den
finska sidan och i norr. Omkring den
23 maj var det i stort sett helt isfritt i
hela Bottenviken.
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Isvintern 2002/2003 började i månadsskiftet oktober/november, 3 veckor
tidigare än normalt. Isutbredningen var normal, men periodvis rådde för
sjöfarten svåra isförhållanden. Maximal isutbredning förelåg 5–6 mars,
med isgränsen i Östersjön från Landsort över mot Ventspils på lettiska kus-
ten. Helt isfri blev Bottenviken i slutet av maj. Linjerna anger isgräns vid
olika datum.
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The icewinter of 2002/2003 started at the end of October, 3 weeks earlier
than normal. The extent of the ice cover was normal, but occasionally severe
for shipping. Maximun ice cover was reached March 5th to 6th with ice in
the northern part of the Baltic Sea. In the end of May there was no ice in the
Bothnian Bay. The lines in the map indicate the limit of the ice cover.


