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Året blev ett av de absolut varmaste vi haft trots en

molnig, regnig och tidvis sval sommar. Det blev också ett

mycket blött år på den svenska sidan av Egentliga Öster-

sjön, om än inte lika extremt blött som till exempel i Dals-

land och Värmland. Ovanligt mycket vatten rann

följaktligen till Egentliga Östersjön både från land och

från angränsande vattenområden. Nästan hälften av

vattnet kom från Bottniska viken som hade en exceptio-

nellt hög tillrinning under det sista halvåret.

Blåsig början
Vintern 1999–2000 blev, särskilt efter jul, åter en i raden av
milda vintrar. Frånsett 1995–96 har alla vintrar efter den
mycket kalla 1986–87 haft över eller mycket över normal
temperatur i sydöstra Sverige. Friska väst- och sydvästvin-

dar karaktäriserade årets två första månader och tempera-
turöverskotten låg på två-tre grader längs Östersjökusten.
Ett par köldknäppar förekom dock (figur 1a). Ett mycket
djupt lågtryck drog in över Jämtlandspasset natten till den
29 januari. I samband med detta oväder nådde vinden
stormstyrka på Östersjön. 

På grund av den milda vintern blev tillrinningen till
Egentliga Östersjön under januari och februari högre än
normalt (figur 2a). Även isvintern blev mycket lindrig.
Under årets tre första månader låg is endast i det inre av
Finska Viken. 

Härlig påskhelg
Efter några bakslag med blötsnö blev det sommarvarmt
under påskhelgen. I södra Götaland och på Gotland blev
april drygt tre grader varmare än normalt. Överskottet i
maj stannade på två grader och ganska många passerande
lågtryck drog ned helhetsintrycket, speciellt på fastlandet.

Eftersom ingen snö hade lagrats uteblev vårfloden, och
under april, maj och juni var tillrinningen endast hälften av
den normala. 

Varmt och blött – vädret år 2000

Vädret i Visby / Weather on Gotland
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" Figur 1a) Dygnsmedeltemperaturen i Visby 2000 samt medelvärdet
1961-1990. Temperaturen låg nära eller något under den normala
under sommaren och i september men i övrigt låg den mestadels betyd-
ligt över. För året som helhet blev överskottet hela 1,5°C.

Daily mean temperature in Visby, Gotland, for 2000 and average values
for 1961-1990. The temperature was close to or slightly below normal
in summer and in September, but for the rest of the year it was well
above normal most of the time. The year as a whole was 1.5°C above
normal.

" Figur 1b) Månadssummor av solinstrålningen under 2000 samt
medelvärden för 1961-1990. Solinstrålningen låg klart under den
normala i juli och även i juni men i övrigt under sommarhalvåret hade
Gotland förhållandevis mycket sol. 

Monthly amounts of solar radiation during 2000 and mean values for
1961-1990. Solar radiation was well below normal during July and also
in June, but for the rest of the warm season Gotland had a relatively
high amount of sunshine.
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Sommar med ruskväder

Sommaren inleddes trevande och juni karaktäriserades av
många åskväder och mycket nederbörd. Men det skulle bli
ännu värre! Under perioden 12–25 juli kom en hel rad
lågtryck in från sydost och drog upp med de kraftigaste
regnen över södra Norrland. Det första i raden gav mycket
stora regnmängder på Gotland. Över norra Finland och
Ryssland fanns det varm luft, medan det alltså var rent uselt
semesterväder i södra och mellersta Sverige (figur 1b). I
Visby uppmättes 143 mm under juli, vilket dock inte riktigt
kan mäta sig med de 188 mm som föll i juli 1907. I Väster-
vik kom det 173 mm, en tangering av rekordet från 1937.
Under sista veckan i juli samt i augusti blev det lite mer
blandat väder med både sol och regn.

Den blöta sommaren orsakade en kraftig tillrinning
under juli och augusti. Särskilt från Mälaren var tappning-
en mycket kraftig under dessa månader, med maximum
kring månadsskiftet. Månadsmedelvärdet för juli blev fyra
gånger högre än normalt och för augusti fem gånger högre
än normalt.

Extremt blöt höst
September inleddes med att ett intensivt lågtryck gav
mycket stora regnmängder bland annat i Skåne och Öster-
götland. Därefter följde en lång period med soligt
högtrycksväder med kalla nätter. Från början av oktober
och nästan ända fram till jul dominerade sydliga, fuktiga
vindar och ett stort antal regnväder drog norrut över Sveri-
ge. Längs Östersjön var det Västervikstrakten som fick den
mesta nederbörden, men norra Östergötland och västra
Södermanland fick i stort sett lika mycket. Vattenföringen
nådde nu mycket höga nivåer i till exempel Nyköpingsån
och Mälaren-Norrström och tillrinningen var mycket hög
under november och december, mer än två och en halv
gånger högre än den normala (figur 2a). Även dessa måna-
der bidrog utflödet från Mälaren med en mycket stor del.
Som högst tappades omkring 800 m3/s, vilket är det högsta
som har noterats sedan 1966, då regleringsbestämmelserna
för Mälaren fastslogs. Medeltalet blev för dessa månader
nästan fyra gånger högre än normalt.

Solen lyste med sin frånvaro och tillsammans med det
ständiga regnandet ledde det till svårigheter för höstbruket
och gav upphov till mögelskador på hus och vedupplag.
Runt jul blev det kallt och under mellandagarna vräkte
snön ner. Under hösten och förvintern förekom inga stor-
mar.

Mycket vatten till havet
Den totala tillrinningen till Egentliga Östersjön blev för
hela året 30% över det normala. Nästan hälften av den tota-
la mängden kom från Bottniska viken som hade en excep-
tionellt hög tillrinning, speciellt under månaderna juli,
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Tillrinning till Egentliga Östersjön / Inflow to the Baltic Proper

" Figur 2b. Den totala tillrinningen till Egentliga Östersjön var i medeltal 18340
m3/s vilket motsvarar 580 km3/år och var 30% mer än normalt.  Kartan visar hur
mycket de olika delarna bidrog med i m3/s och cirkeldiagrammet visar samma sak i
procent.

Total inflow in 2000 to the Baltic Proper was an average 18 340 m3/s, correspon-
ding to 580 km3/year. The map shows how much the various parts contributed in
m3/s and the circle diagram shows the same in percent.

" Figur 2a. Avrinning från Sverige till Egentliga Östersjön. Månadsvärden 2000,
jämförda med månadsmedelvärden 1961 – 1990.  Avrinningen från Sverige, som
visserligen bidrar med endast 4% av den totala tillrinningen till Egentliga Östersjön,
men som betyder mycket för kustvattnen, blev för året som helhet drygt 25% högre
än normalt. Den varierade dock mycket från månad till månad.

Runoff from Sweden into the Baltic Proper. Monthly values for the year 2000
compared to mean monthly values for 1961 – 1990.



Utflödet från Mälaren var ovanligt stort år 2000, samman-
lagt 7830 Mm3 mot normalt ungefär 4700 Mm3. De största
flödena kom i november–december, när Mälarens nivå var
så hög att vattnet höll på att rinna in i tunnelbanan i Gamla
Stan. I förhållande till genomsnittliga flöden var utflödet
dock betydligt större i juli-augusti (figur 3). Under våren,
efter den snöfattiga vintern, var flödena däremot exceptio-
nellt små och någon vårflod syntes aldrig till.

Mälarens utflöde är av stor betydelse för förhållandena i

skärgården, särskilt i innerskärgården, mellan Stockholm
och Vaxholm-Oxdjupet, och i de inre delarna av mellan-
skärgården, från Trälhavet och ut till Kanholmsfjärden. 

Låga syrehalter och höga temperaturer
Innerskärgården har få förbindelser med utanförliggande
områden – den enda något så när djupa är Oxdjupet med en
tröskel på knappt 20 m. Utbytet av bottenvattnet i inner-
skärgårdens djupområden, där de största djupen är nära
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augusti, november och december. Dessa månader var till-
rinningen mer än dubbelt så hög som normalt, vilket är
mycket ovanligt, i synnerhet för november och december.
Tillrinningen till Finska viken, där floden Neva dominerar,
blev cirka 10% över den normala, medan den till Rigabuk-
ten blev ungefär normal. Tillrinningen direkt till Egentliga
Östersjön från Sverige och länderna i sydöst blev ungefär
25% högre än normalt (figur 2b).

Extrema flöden från Mälaren
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TEXT: CHRISTER LÄNNERGREN, STOCKHOLM VATTEN

Ingen vårflod från Mälaren men extremt stora flöden

under både sensommar och senhöst. Dessa ovanliga

flödesförhållanden gav tydliga effekter i skärgården –

höga näringshalter i ytvattnet under sommaren, höga

temperaturer och låga syrehalter i bottenvattnet. Mäng-

den planktonalger var större än normalt både vår och

sommar, vilket tyder på att utflödet ger olika effekter olika

tider på året. Förvånansvärt lite forskning har gjorts i

skärgården, men intresset ökar och kanske kan införandet

av EU:s vattendirektiv ge ytterligare stimulans. 

English summary
Warm and wet – Weather 2000

The year 2000 was one of the warmest since observa-
tions began, in spite of a cloudy, rainy and partly chil-
ly summer. It was also a very wet year on the Swedish
side of the Baltic Proper.

Consequently, an exceptional amount of water
flowed into the Baltic Proper. About 25% more than
the normal value. About half of the water came from
the Gulf of Bothnia, which had an extremely high
inflow of fresh water during the latter half of the year.

"!Stockholms skärgård med provtagningsstationer inom recipient-
kontrollprogrammet markerade.

Monitoring stations for the receiving water quality program in the 
Stockholm archipelago.


