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Året 2002 kunde delas in i en första
niomånadersperiod med temperatur-
överskott i hela landet, och därefter
tre månader med underskott i så gott
som hela landet. Särskilt stora över-
skott hade februari och augusti. Den
kyliga avslutningen under oktober–
december gjorde att året som helhet
inte kunde tävla med de allra var-
maste åren (1934, 1938, 1989, 1990
och 2000). Även när det gäller neder-
börden kan man tala om en första
blötare del (januari–juli) och en an-
dra riktigt torr del (augusti–decem-
ber). Till skillnad från temperaturen
förekom dock åtskilliga regionala av-
vikelser från dessa huvuddrag. I mel-
lersta och norra Norrland blev året
som helhet torrt, med endast 75–85%
av normal nederbörd på de flesta håll.

REGNREKORD I FJÄLLEN

Januari bjöd på åtskilliga oväder,
varav ett gav upphov till otroliga
vindbyar i de norra fjällen. Den 3 ja-
nuari uppmättes 79 m/s i Tarfala nära
Kebnekaise! I mitten av januari in-
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föll några mycket milda dagar i Norr-
land, med t.ex. 9°C i Piteå den 10–
11 januari. Samtidigt drog ett låg-
tryck fram strax norr om Sverige. Ne-
derbörden blev mycket kraftig i de
västligaste fjälltrakterna och i an-
gränsande delar av Norge i samband
med starka sydvästliga vindar. I Kat-
terjåkk, nära Riksgränsen, uppmät-
tes 104 mm den 10 januari, vilket är
nytt svenskt rekord för dygnsned-
erbörd i januari. Nederbörden föll
märkligt nog enbart som regn. Det
milda vädret gjorde att snötäcket var
mycket tunt eller t.o.m. obefintligt på
en del håll i norra Sverige i mitten av
januari, exempelvis i södra Norrbot-
tens kustland och kring Storsjön.
I slutet av januari kom snön åter, och
genom att nederbörden blev riklig i
februari och mars blev det t.o.m. över
normala snödjup under senvintern.

GANSKA TIDIG VÅR

Våren kom tidigt till södra Sverige,
men dröjde lite i norr där det tjocka
snötäcket inte gav vika i första taget.

Dock låg medeltemperaturen i april
stadigt något över den normala, och
i slutet av månaden var det endast
fjällen som hade kvar snö. Både april
och maj blev överlag torra i norra
Norrland.

MYCKET VARM SOMMAR

Juni var varm, speciellt längs norr-
landskusten där t.o.m. rekordet slogs
i den mycket långa mätserien från
Holmögadd. Där blev medeltempe-
raturen 14.7°C, en halv grad högre
än det tidigare rekordet från 1936
och nästan fyra grader mer än nor-
malt. Juli inleddes med svalt väder
men blev efterhand av nästan tropisk
karaktär, med omväxlande värme-
böljor och häftiga skyfall med våld-
sam åska. Nederbörden blev också
mycket ojämnt fördelad. Pajala satte
t.ex. nytt rekord både för månaden
som helhet, med 202 mm, och på ett
dygn, med 96 mm den 12 juli. Sam-
tidigt var det torrt i Norrbottens kust-
land. Augusti blev ännu varmare och
betydligt torrare. Längs norrlands-
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År 2002 uppvisade temperaturöverskott
perioden januari–september, och under-
skott oktober–december. Sommaren var
den varmaste sedan mätningarna in-
leddes 1854, med i medeltal 16.9°C.
Detta kan jämföras med den näst
varmaste sommaren, 1937, då medel-
temperaturen var 16.1°C. Figuren visar
dygnsmedeltemperatur på Holmögadd
under 2002.

The air temperature of the year 2002
showed positive anomalies January–
September, negative anomalies
October–December. The summer was
the warmest since measurements began
in 1854. The figure shows daily air
temperature on Holmögadd during
2002.

Sommarhalvåret var överlag solrikt, med
undantag för juni som hade visst under-
skott. Underskottet berodde på att det
bildades dimmoln i kusttrakterna under
vår och försommar när varm luft fördes
upp från sydost.

The summer months were overall sunny,
with the exception of June when in-
solation was slightly lower than normal
despite the record warmth. One reason
for this is that fog clouds were formed
near the coasts during spring and early
summer when warm air was advected
with southeasterly winds. The figure
shows global radiation in Umeå during
2002.

kusten föll i regel endast omkring
10 mm, medan inlandet mestadels
fick 25–50 mm. Sommaren blev följ-
aktligen mycket varm och i södra
och mellersta Norrland rekordvarm.
Längst i norr var sommaren inte var-
mare än rekordåret 1937. Juli och
augusti var även mycket solrika.

VINTERN KOM SNABBT

I mitten av september skedde en över-
gång från sommarvärme till något
under normala temperaturer, och re-
dan i mitten av oktober blev det vin-
tertemperaturer i norra Sverige. Hög-
tryck, torrt och kallt, dominerade
höstvädret i norra Sverige. Den 29–
30 november var lufttrycket extremt
högt. I Haparanda uppmättes exem-
pelvis 1052 hPa. När högtrycket inte
befann sig över Norrland låg det of-
tast utanför Nordnorge, vilket gav
kyliga nordliga eller nordostliga vin-
dar. På nyårsaftonens kväll hade man
omkring –40°C i Lappland.

TIDIG VÅRFLOD

År 2002 som helhet blev ett år med
en tillrinning till Bottniska viken som
var något under medelvärdet för pe-
rioden 1961–1990.

Tillrinningen till Bottenviken var
under vintermånaderna januari–mars
relativt hög, nästan 50% högre än
normalt. Orsaken var dels milda pe-
rioder, dels att år 2001 avslutades
med hög tillrinning.

Vårfloden kom mycket tidigt. I Tor-
neälven uppnåddes den för året hög-
sta vattenföringen redan den 3 maj,
vilket är drygt 3 veckor tidigare än
normalt. Så tidig vårflod har före-
kommit endast en gång tidigare sed-
an observationerna startade år 1911.
Fjällfloden i de stora älvarna, som
ibland kan ge den högsta vattenför-
ingen under våren, blev sedan besked-
lig. Sommaren och hösten var varm
och torr, och vinterkylan kom rela-
tivt tidigt. Detta medförde att vatten-
föringen i vattendragen från och med

augusti och året ut var mycket låg.
Det avspeglade sig i en mycket låg
tillrinning till Bottenviken. Enda un-
dantaget var Luleälven. På grund av
sin stora regleringskapacitet kunde
man där hålla en tappning som låg
något över den för årstiden normala.

Tillrinningen till Bottenhavet följ-
de ungefär samma mönster som
till Bottenviken. Under vintern var
tillrinningen betydligt över den nor-
mala. Vårfloden var något under
den normala, och startade mycket
tidigt, med den högsta vattenföringen
i slutet av april eller i början av maj.
Tillrinningen blev högre under april
än under maj, vilket inte inträffat
sedan 1931. Under juni var tillrin-
ningen för årstiden låg, och ökade
något under juli. Speciellt i de syd-
ligaste vattendragen blev flödet i
juli relativt högt, med en för måna-
den högsta vattenföring i nivå med
eller högre än under vårfloden. Res-
ten av året var tillrinningen mycket
låg.

ISFRITT TIDIGT

Isvintern 2001/2002 startade lindrigt
och i nästan normal tid. Den 15 no-
vember var det nyis vid stränder och
i skyddade vikar i nordligaste Botten-
viken. Först under den senare delen
av december började isen växa till sig
på grund av kyligt väder. Vid årskiftet
var Bottenviken, Norra Kvarken och
hela den finska kusten istäckt, men
ett område i centrala Bottenviken var
fortfarande öppet. I början av januari
bröt isen upp till följd av mildare
väder och västvindar I mitten av ja-
nuari var Bottenhavet och Bottenvi-
ken isfria, förutom i norra delen och
längs finska kusten. Kylan kom till-
baka några dagar senare, och vid
månadsskiftet januari/februari låg
isen ner till, Uppland på den svenska
sidan och längs den finska kusten till
Ålands skärgård.

Under februari var isläget relativt
oförändrat. Vid mitten av månaden
medförde milda västvindar att en råk
bildades på den svenska sidan upp till
Umeå, medan isen packades på den
finska sidan. Vid slutet av månaden

Globalinstrålning Umeå
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Tillrinning från Sverige till Bottniska viken
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Isvintern 2001/2002 började i normal tid
i mitten av november, men blev som helhet
lindrig. Maximal isutbredning förelåg i mitten
av mars. Bottenhavet var då isfri på den
svenska sidan upp till Örnsköldsvik. Helt isfri
blev Bottenviken i mitten av maj. Linjerna
anger isgräns vid olika datum.

The ice winter of 2001/2002 started in the
middle of November as normally and was mild.
Maximum ice cover was reached in the middle
of March. In the middle of May there was no
ice in the Bothnian Bay. The lines in the map
indicate the limit of the ice cover.

Tillrinningen till Bottniska viken som
helhet var 2002 något under medel-
värdet för perioden 1961–1990.
Under vintern var tillrinningen relativt
hög. Vårfloden kom tidigt med den
högsta tillrinningen kring månads-
skiftet april/maj. Under resten av året
var tillrinningen låg eller mycket låg.

The outflow from Sweden to the Gulf
of Bothnia in 2002 was somewhat
below the mean value for the period
1961–1990. During the winter
months and the early springflood the
outflow was above mean. During the
second half of the year the outflow
was low.

låg iskanten åter i jämnhöjd med
Örnsköldsvik. Under mars bestod
den lindriga issituationen på den
svenska sidan, medan den var fort-
satt besvärlig på den finska sidan.
Mot slutet av månaden öppnades en
råk upp till Piteå.

Under april fortsatte iskanten att
dra sig norrut. Vid mitten av måna-
den var i stort sett hela Bottenhavet
isfritt, och i Bottenviken var det på
den svenska sidan öppet vatten upp
till norr om Skellefteå. Vid slutet
av månaden låg is norr om en linje
Piteå-Kokkola. Längst i norr var isen
fortfarande tjock. Den 16 maj var det
helt isfritt, vilket var 2 veckor tidi-
gare än normalt.


