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året som gått
Väder, tillrinning
och is

Hans Alexandersson och Kurt Ehlert
SMHI, Norrköping

År 2001 blev inte alls lika varmt som
år 2000, framför allt därför att det
blev tämligen kallt i februari och
mars. Sommaren blev däremot gan-
ska varm. Det var också riktigt milt
under senhösten ända fram till jul, då
det snabbt slog om och blev mycket
kallt. Det blev ett delvis mycket blött
år i Norrland, med översvämningar
främst vid Sundsvall men också i
norra Jämtland och södra Lappland.
Instrålningen (och solskenstiden) låg
nära eller mestadels något under den
normala i Umeå, både under året som
helhet och under de enskilda måna-
derna.

Kall senvinter

Efter en mycket kall nyårshelg domi-
nerades januari 2001 mest av milt
väder. Den 15 januari uppmättes ex-
empelvis 8° i Luleå. I februari var det
i stället kylan som hade övertaget
genom en mycket kall inledning och
avslutning. Längs Bottniska vikens
kust blev underskotten för månaden
som helhet dock endast någon grad,
längre inåt land däremot två till tre
grader. Snötäcket var omkring halv-
meterdjupt i östra Norrland under
senvintern, och mestadels över 75 cm
i de inre delarna av Norrland.

Vintrig vår

Också i mars fortsatte det kyliga väd-
ret. Exempelvis hade Naimakka i
norra Lappland -36° den 2. Nästan
lika kallt, -34°, var det i Vajmat söder
om Jokkmokk så sent som den 25–26
mars. Längs kusten från Umeå till
Haparanda blev mars drygt två gra-
der kallare än normalt. Man får gå
ända tillbaka till 1987 för att finna en
kallare marsmånad i detta område.
April blev nederbördsrik, och den
mesta nederbörden föll som snö. Ex-
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empelvis ökade snödjupet i Pajala
från 50 cm den 3 till 80 cm den 10.
Den 9 uppmättes 29 mm i smält form,
den största nederbördsmängden un-
der ett aprildygn på minst 40 år i
Pajala. I slutet av månaden var det
dock mest fråga om regn, och även
maj blev tidvis mycket blöt. Exem-
pelvis fick Holmögadd hela 60 mm
på de två dygnen 18–19 maj. Både i
april och maj fick östra Norrland
omkring dubbla nederbördsmängder
mot normalt.

Skaplig sommar

Juni blev mycket torr längs södra de-
len av Bottniska vikens kust. Gävle
satte nytt rekord med 6 mm neder-
börd. I skarp kontrast till detta var det
återigen en mycket blöt månad i
norra Norrlands inland med omkring
dubbla normalmängder. Värst var det
den 9–11 då bland annat södra Lapp-
land fick stora regnmängder. Under
midsommarhelgen var Tornedalen
varmast i landet, och det blev just
nordöstra Norrland som kunde ståta
med de största temperaturöver-
skotten i juni. I juli blev det tvärtom
södra Sverige som fick det varmaste
vädret medan det var betydligt sval-
are, regnigare och molnigare i norra
Sverige. Speciellt regnigt var det 18–
19 juli då 40–70 mm  föll i norra
Jämtland och södra Lappland med en
del översvämningsproblem som
följd. Redan 2–3 augusti drabbades
Norrlands inland av omfattande och
delvis svår frost, men från mitten av
månaden blev det behagliga sen-
sommartemperaturer. Den 26–27 au-
gusti rörde sig ett intensivt regnväder
norrut över östra Svealand och syd-
östra Norrland. I Sidsjö utanför
Sundsvall uppmättes hela 134 mm
den 27 augusti med svåra översväm-
ningar som följd. I södra Ångerman-
land föll lokalt ännu mer, och i Rössjö
blev det till och med nytt augusti-
dygnsrekord för Sverige, 160 mm.
Kittelfjäll i sydvästra Lappland kom
upp i hela 493 mm under juni-augusti.
Detta utgör 183 % av normal mängd
men är ändå något mindre än de 565
mm som föll under sommaren 1998.

Mild och inledningsvis
blöt höst

I början av september drabbades åter
Sundsvallsområdet av svåra över-
svämningar. Ett regnväder gav om-

kring 100 mm i östra Medelpad den
9–10. Översvämningarna blev på
många håll värre än i slutet av augusti
på grund av den vattenmättade mar-
ken. Även längre norrut var det
mycket regnigt. I Vännäs uppmättes
exempelvis 50 mm den 14. Vädret
stabiliserades sedan i Norrland, och
det blev mest soligt väder med varma
dagar och ganska kyliga nätter. I ok-
tober kom en del ganska kraftiga låg-
tryck in från väster, men de berörde
mest södra Sverige. Den 15 novem-
ber drabbades södra Norrland svårt
av ett oväder med stormstyrka i vind-
byarna. Omkring två miljon kubik-
meter skog fälldes, främst i södra
Norrland.  Det milda höstvädret fort-
satte in i halva december, men däref-
ter blev det rejält kallt. I Luleå var det
-27° på julafton, och i Junsele var det
-34° den 27 december. Vid årsskiftet
var snödjupet endast omkring två dm
längs Bottniska vikens kust, men som
vanligt betydligt mer i fjälltrakterna.

Ännu ett år med hög tillrinning

År 2001 blev i likhet med 2000 ett år
med hög tillrinning till Bottniska vi-
ken, med ett värde ca 30 % över
medelvärdet för perioden 1961–
1990.

Tillrinningen till Bottenviken var
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under vintern högre än normalt, vil-
ket till stor del var en följd av den
blöta och milda avslutningen på år
2000. Vårfloden startade i månads-
skiftet april/maj, och tillrinningen
under maj blev ca 30 % högre än
normalt. Under resten av året var
tillrinningen fortsatt hög, med un-
dantag av juni och november då den
var nära den normala. Speciellt under
september blev den drygt 60 % högre
än den normala, på grund av stora
nederbördsmängder.

Tillrinningen till Bottenhavet var
under vintern för årstiden mycket
hög. Den blöta och milda avslut-
ningen på år 2000 medförde en god
vattentillgång till magasinen i de
kraftreglerade vattendragen, och
dessa måste tappas ur för kunna möta
vårfloden. Vårfloden blev något un-
der den normala. Hög nederbörd
under sommaren och hösten gav en
hög tillrinning. I synnerhet den kraf-
tiga nederbörden i slutet av augusti
och under september medförde
mycket höga flöden. Tillrinningen
under september var nästan tre
gånger högre än normalt och 50 %
högre än en normal vårflod.

Sen isläggning

Isvintern 2000/2001 började mycket

Temperaturen varierade kraftigt under de
första månaderna, med ett par rejäla
djupdykningar i början och slutet av februari.
Under andra halvan av året dominerade
perioderna med överskott. Som helhet blev
året 0.8° varmare än normalt. Figuren visar
dygnsmedeltemperaturen 2001 samt
medelkurvan för 1961–1990.

The temperature varied strongly during the first
months, with two cold episodes in the
beginning and end of February. The second
half of the year was dominated by conditions
warmer than normal. As a whole the year was
0.8° above normal temperature. The figure
shows the daily mean temperature for 2001
and average values for 1961–1990.

Solinstrålningen låg strax under den normala
under hela sommarhalvåret. Figuren visar
månadssummor av solinstrålningen under
2001 samt medelvärden för 1961–1990.

The insolation was slightly below normal
during the whole summer half of the year.
The figure shows the monthly sums of global
radiation during 2001 and mean values
1961–1990.
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sent, med utbredd is i Bottenvikens
skärgårdar först kring jul- och nyårs-
helgen. Under januari var issitua-
tionen extremt lindrig, men isen
växte sakta till. Vid slutet av månaden
låg isen i öppna havet ungefär i en
linje mellan Skellefteå och Brahestad
och längs kusten ner till norra
Kvarken. Den 6 februari var Botten-
viken och Norra Kvarken istäckta.
Därefter kom milda sydvästvindar in,
och isen packades norr- och österut.
Vid mitten av februari var det öppet
vatten utanför den svenska kusten. En
kall period följde, och vid slutet av
månaden hade isen lagt sig i norra
och östra Bottenhavet.

Under den första delen av mars
flyttade sig isgränsen norrut, och vid
mitten av månaden var större delen
av Bottenhavet isfritt. Kyligare väder
medförde att isen åter successivt
bredde ut sig mot söder. Vinterns
maximala utbredning inträffade vid
slutet av mars, då isgränsen låg i höjd
med Hudiksvall. I början av april pas-
serade flera lågtryck med varierande
vindar, och isen började brytas upp. I
mitten av månaden låg isgränsen un-
gefär i en linje mellan Umeå och
Vasa, och mot slutet av månaden
öppnades en råk längs svenska kusten
upp till Piteå. Islossningen gick fort
på grund av dominerande västliga
vindar, och den 16 maj var det i stort
sett isfritt. Detta är ovanligt tidigt på
säsongen.
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ISUTBREDNING ÅR 2001

Tillrinningen till Bottniska viken som helhet
var 2001 cirka 30 % högre än medel-
värdet 1961–1990. En relativt kraftig
vårflod gav hög tillrinning till Bottenviken
under maj. Även under september blev
tillrinningen mycket hög. Tillrinningen till
Bottenhavet blev normal under vårfloden
men under augusti - december var den
hög på grund av mycket hög nederbörd.
Särskilt under september blev tillrinningen
extremt hög, nära 3 gånger högre än
medelvärdet 1961–1990.

The outflow from Sweden to the Gulf of
Bothnia in 2001 was approximately 30 %
above the mean value for the period 1961
– 1990. Especially during the month of
September the outflow was extremely
high.

Isvintern 2000/2001 startade sent och var lindrig. Först den 6 februari var Bottenviken hel täckt av is. Maximal isutbredning förelåg i slutet av mars med
isgränsen i höjd med Hudiksvall. Helt isfri blev Bottenviken i mitten av maj. Linjerna anger isgräns vid olika datum.

The ice winter of 2000/2001 started late and was mild. Not until February 6 the Botnian Bay was ice covered. Maximum ice cover was reached at the end of
March. In the middle of May there was no ice in the Bothnian Bay. The lines in the maps indicate the limit of the ice cover.
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