


Varmaste sommaren
Sommaren 2002 blev i stora delar av södra och mellersta
Sverige den varmaste vi haft sedan mer omfattande
mätningar påbörjades redan år 1860. I övriga delar av södra
Sverige behåller 1997 eller 1868 rekorden, medan det i
norra Norrland är 1937 som står kvar som nummer ett. 

Som vi kan se i figur 12, med sommarmedeltemperatu-
rer för den del av Sverige som avvattnas till Egentliga
Östersjön, har vi börjat bli lite bortskämda med varma
somrar, även om vi ännu har kvar de kyliga 1993, 1998 och
2000 i minnet liksom den riktigt usla 1987. Varma var
däremot till exempel 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001
och så då 2002. Det skulle inte bli populärt med en ny 87-a
efter denna varma period! 

Vi kan också se att 1930-talet överlag bjöd på fina
somrar, vilket säkert upplevdes som extra skönt efter 1920-
talets många rusksomrar. 

Liten avrinning från Sverige
Östersjön präglas på många sätt av sitt stora tillrinnings-
område. Vattnet från älvar och floder bräcker det salta vatt-
net och lägger sig i ett lager överst i vattenpelaren. Den
konstanta skiktning som blir följden karakteriserar hela
Egentliga Östersjön. 

Tillrinningen till Egentliga Östersjön från den svenska
sidan är i genomsnitt endast 4 % av den totala tillrinning-
en, och har således betydelse främst för de kustnära områ-
dena (figur 13). Den ojämförligt största tillrinningen
kommer från Bottniska viken, ursprungligen alltså från
älvarna i norra Sverige och Finland. Häpnadsväckande
mycket vatten kommer också från Finska Viken, där hela
avrinningsområdets största flod, Neva, är belägen.

Sporadiska inflöden
Av fundamental betydelse är det salta havsvatten som
ibland kommer inströmmande genom de danska sunden.
Inflödena påverkas främst av lufttrycksvariationer över
Nordsjön och Östersjön.

Vintern 2001/2002 var mild och vattenståndet i Öster-
sjön var följaktligen högt. De djupa och omfattande
lågtrycken orsakade sydvästliga och västliga vindar som
pressade in vatten genom sunden till Östersjön. Detta
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Vädret är i många fall den enskilda faktor som har störst

betydelse för hur Östersjöns ekosystem påverkas. De flesta

skillnader i hydrografi, kemi och biologi mellan olika år

kan förklaras med variationer i vädret. Därför är det

viktigt att ha information om väderförhållanden när

man studerar havet. En av konsekvenserna av vårt

omväxlande klimat är att man alltid måste ha långa

mätserier för att överhuvudtaget kunna urskilja förän-

dringar av olika typer av miljöbelastningar i detta väder-

brus. 
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Vädret 
– påverkar mest
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vatten hade dock låg salthalt så inget bottenvatten byttes
ut. Under våren växte ett högtryck över norra Skandinavi-
en och inledde tömningen av Östersjön, så att vattennivån
i slutet av mars åter var nära medelvattennivån.

Under vintern 2002/2003 kom äntligen ett större inflö-
de med riktigt salt och tungt vatten. Det är det största
sedan 93/94, och syrehalterna i stora delar av södra och
östra Östersjöns bottenvatten är åter goda för en tid. Det
återstår ännu att se om detta friska vatten orkar ta sig hela
vägen runt Gotland. 
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Figur 13. Den genomsnittliga tillrinningen till Egentliga Östersjön under de
standardiserade åren 1961-1990. Det totala medeltillflödet är 14 151 m3/s
vilket motsvarar 446 km3/år. Allt detta vatten strömmar sedan vidare ut
genom de danska sunden. Utflödet är i samma storleksordning som Mississippi,
världens åttonde vattenrikaste flod.

Average flow into Baltic Proper 1961-1990 from the surroundings. Total mean
inflow is 14 151 m3/s, corresponding to 446 km3/year.

Gö
ta

 ä
lv

Å
ngerm

an älven
Indalsälven

Ke
mijo

ki

Vi
st

ul
a

O
de

r

Luleälv en

N
ve a

Daugava

Nem nasu

Oslo

Stockholm

Helsingfors
St. Petersburg

Tallinn

Riga

Vilnius

Minsk

Berlin
Warszawa

Köpenhamn
Sverige/Sweden

Bottniska viken/
Gulf of Bothnia

Finska viken/
Gulf of Finland

Rigabukten/
Riga bay

4%

42%

25%

7%

22%

Länder i sydöst/
The southeast 
countries

Bottniska viken
5964 m3/s

Finska viken
3556 m3/s

Rigabukten
1020 m3/s

Svenska sidan
548 m3/s

Länderna i sydost
3062 m3/s

Figur 12. Sommarens medeltemperatur under åren 1860-2002 i de delar av
sydöstra Sverige som avvattnas till Egentliga Östersjön. I figuren finns också en
kurva som ska framhäva mer varaktiga variationer på dekadskala och längre.

Summer mean temperature in the southeastern part of Sweden since 1860.
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