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Foto: Carla Eggertsson KarlströmGöta Kanal 
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  mm

Vattenflödet från ett område i naturen som 
orsakas av regn eller snösmältning kallas avrin-
ning. Avrinningens storlek bestäms av mängden 
nederbörd och av hur mycket vatten som ma-
gasineras i området eller återgår till atmosfären 
genom avdunstning från våta ytor och genom 

växtlighetens transpiration. Avrinningen ut-
trycks ofta som speci�k avrinning, dvs avrin-
ning per ytenhet, och är ett mått på den långsik-
tiga vattentillgången i området. Legenden är inte  
densamma för årskartan respektive säsongskartorna 
för att öka tydligheten i de senare.
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Snösituationen vintern 2008/2009
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Snöns maximala vatteninnehåll i mm under vintern 
2008/2009 (beräknade värden).

Säsongens första bestående snötäcke etablerades 
i slutet av oktober i norra Lapplands fjälltrakter. 
Hela landet täcktes av ett sammanhängande 
snötäcke endast under några dagar runt 
den 20 februari. Hela Norrland blev snötäckt i 
andra halvan av november och förblev så under 
hela vintern med undantag för södra Norrlands 
kustland som periodvis karakteriserades av bar-
mark. Största snötäcket i Norrland registrerades 
under första halvan av mars månad. I skrivande 
stund, i början av april, är hela Norrland fortfa-
rande snötäckt.

Ett sammanhängande snötäcke etablerades i 
Svealand för första gången i slutet av november, 
med undantag för större delen av sydvästra 
Svealand som fortfarande var snöfritt. Nordväst-
ra Svealand förblev snötäckt under hela vintern, 
vilket gav ett snömagasin som var större än det 
normala i Dala- och Härjedalsfjällen. Östra och 
sydvästra Svealand var periodvis snöfria och 
allmänt sett  var snömagasinet mindre än det 
normala.

På vissa håll i Götaland alternerade perioder 
av relativt tunt snötäcke och barmark under 
hela vintern. Småländska höglandet var det 
område där snön låg kvar som längst och  där 
snömagasinet i sin helhet var mycket mindre 
än det normala.

Sammanfattningsvis observerades ett snöma-
gasin som var större än normalt i nordvästra 
Svealands fjälltrakter samt i större delen av 
södra Norrlands inland. Snömagasinet var 
relativt normalt eller något under det normala 
i resten av nordvästra Svealand, i Jämtlandsfjäl-
len och sydligaste delen av Lapplands inland.
I norra Norrlands fjälltrakter, i större delen av 
norra Norrlands inland samt i hela Norrlands 
kustland noterades mindre snömagasin än det 
normala.

Snömagasinet var mycket mindre än normalt 
i Götaland och östra Svealand som i olika 
perioder under vintern var snöfria. ˜ven större 
delen av sydvästra Svealand hade mindre snö 
en normalt.
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Snötäckt område innebär att huvuddelen av 
området är täckt och att snö ligger kvar mer än 
en vecka. Motsvarande gäller när snön smält 
bort från ett område.
(Snösituationen har analyserats t o m 2 april 
2009.)
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Översvämningsproblemen 2008 är i huvudsak 
koncentrerade till två tillfällen och områden, 
västkusten och Vänernområdet  januari- februari 
samt vår�oden i Norrland i april-maj.

Under januari och februari föll mycket mer ne-
derbörd än normalt över västkusten och områ-
det väster och norr om Vänern. Detta resulterade 
i höga �öden på många håll inom området. I 
Upperudsälven uppstod till och med mycket 
höga �öden under en period. 

Den andra händelsen som medförde höga �ö-
den med översvämningar var vår�oden i Norr-
land, medräknat islossningen i Torneälven. Inför 
vår�oden fanns på många håll mer eller mycket 
mer vatten än normalt bundet i snötäcket.
Snösmältningen satte långsamt igång i små 

Översvämningar

vattendrag i södra Norrland och nordvästra 
Svealand när temperaturen steg under slutet 
av april. När det blev varmare i Sverige under 
andra veckan i maj satte snösmältningen fart i 
framför allt skogslandskapen. Kombinationen 
av varmt väder och stora snömängder ledde 
till höga �ödestoppar som i t ex Byskeälven där 
�ödena kom upp i samma nivåer som under den 
rekordhöga vår�oden 1995. Skillnaden mellan 
årets vår�od och vår�oden 1995 är att det då 
låg mer snö än normalt även i Lapplandsfjäl-
len, snösmältningen från skogslandskapen och 
fjällen sammanföll samt att det kom rikligt med 
regn under snösmältningen. 
I år drabbades främst små och medelstora vat-
tendrag som har en tillrinning från skogsom-
råden.

Vår�oden medförde bl a:
* Svåra problem i Bodens tätort. Problem med       
komunikationer på vägarna. Vattenfyllda käl-
lare.
* Översvämningar i Fällfors samhälle vid Byske-  
älven.
* Översvämning av hotellanläggning i ¯re.
* I Västerbottens län: översvämning av åker-
mark, standnära anläggningar, kraftstation 
med tillhörande anläggningar och källare samt 
bortspolade vägar (i vissa fall avstängda i mer 
än en vecka).

I nedre delen av Torneälven var islossningen 
relativt lugn, mestadels på grund av tunnare is 
än normalt. Islossningen i Haparanda skedde 
lördagen 3 maj. I de mellersta delarna av äl-
ven uppstod däremot översvämningsproblem 
på grund av isproppar. Orsaken till detta var 
troligen en snabb �ödesökning samtidigt som 
isen fortfarande var relativt stark. Det var alltså 
snarare �ödesökningen än det höga �ödet i sig 
som orsakade ispropparna. En ispropp som 
uppstod under fredagen den 9 maj i området 
kring Lovvika medförde en hel del översväm-
ningsproblem innan proppen släppte. Sedan 
bildades en ny propp vid byn Perjävvara och när 
den släppte bildades istället en ny vid Erkheikki. 
Isen släppte därefter gradvis från Erkheikki. 
Dessa isproppar ledde till stora översvämnings-
problem i byarna längs älven.
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Nederbörden i procent av den normala för januari 
2008 (kartan till vänster) och för februari 2008 (kar-
tan till höger).
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I början av året var grundvattentillgången 
god i större delen av landet med grundvatten-
nivåer över eller nära de normala. I Götaland 
och Svealand var grundvattenbildningen liten 
under våren varför nivåerna under juni och juli 
var lägre eller mycket lägre än normalt. Vatten-
tillgången i grävda brunnar blev problematisk. 
Stora nederbördsmängder under sensommaren 

Grundvatten

Grundvattensituationen i januari, juni och december 2008. Kartorna redo-
visar avvikelsen från respektive månads normalvärde.

över de normala
nära de normala
under de normala
mycket under de normala

Grundvattenniv åe r
mycket över de normala

över de normala

nära de normala

under de normala

mycket under de normala

mycket över de normala
Grundvattennivåer

i Götaland och Svealand medförde dock att 
nivåerna steg till nära eller över de normala i den 
delen av landet. Under sensommaren och början 
av hösten var grundvattennivåerna istället låga 
i fjällkedjan till följd av nederbördsunderskott 
där. Mot slutet av året var grundvattentillgången 
återigen god i praktiskt taget hela landet.
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Foto: Stig Edquist

Källa: Bo Thunholm, SGU

Nivåvariationer under 2008 från stationer i SGUs Grundvattennät: Pålkem (nordligaste delen av landet), 
Torpshammar (mellersta delen av landet), Ronneby (sydligaste delen av landet). Blå linje = uppmätta 
nivåer. Grå linje = medelnivå under perioden 1972-2007.
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Issituationen i havet vintern 2008/2009

I mitten av november lade sig den första skär-
gårdsisen i norra Bottenviken. Under december 
var ytvattentemperaturen fortfarande mellan 
0.5° och 2° C över den normala och kombina-
tionen med tidvis blåsigt väder över Bottniska 
viken gjorde att isen växte långsamt. I mitten 
av december fanns det (i likhet med de senaste 
åren) fast is endast i skärgårdarna norr om Piteå. 
I samband med den köldknäpp som inträffade 
över södra Sverige i slutet av december bildades 
den första isen i norra Vänern liksom på delar 
av Mälaren. 

En ny kall period i början av januari kylde 
snabbt av ytvattnet och den första havsisen 
utanför skärgården bildades i Bottenvikens 
norra delar. Tunn is lade sig i skyddade vikar 
längs ostkusten ned till Gävlebukten. På väst-
kusten fanns is kortvarigt i både Göteborgs och 
Bohusläns innerskärgårdar. 

I Bottenviken fortsatte isen att växa både i tjock-
lek och i utbredning, men kraftiga sydvindar 
under mitten av januari pressade ihop havsisen 
och kraftiga stampisvallar bildades i den norra 
delen. Mot slutet av januari skedde ett väder-
omslag, varvid kalla nordliga och nordostliga 
vindar satte igång en isdrift från den �nska 
sidan av norra Bottenviken mot svenska kusten 
samtidigt som ytvattnet snabbt kyldes av. 

Februari inleddes med kallt, klart och stilla 
väder i stora delar av landet, vilket gynnade is-
tillväxten. I Norra Kvarken bildades hastigt nyis 
till sjöss. Under den första veckan av februari 
fanns ett sammanhängande drivisbälte i östra 
delen av norra Kvarken samtidigt som ett kvar-
liggande istäcke bildades mellan Holmöarna 
och fastlandet. Därefter strömmade mycket 
kall luft ned över hela landet och isbildningen 
fortsatte längs Norrlandskusten. Den 14 februari 
var både Bottenviken och Norra Kvarken helt 
täckta av is. Nyis bildades utanför ostkusten 
ända ned mot Kalmarsund. Kylan och istillväx-
ten fortsatte i ytterligare någon vecka.

Isläget i både Vänern och Mälaren var mycket 
lindrigt under hela februari. Mälaren blev vis-
serligen helt istäckt men tjockleken var blygsam, 
som mest 15�30 cm. Vänerns istäcke inskränkte 
sig till Vänersborgsviken (rapporterad istjocklek 
5�15 cm) samt vid ̄ mål och Karlstad/Kristine-
hamn (10�25 cm). 

Mars månad började med att iskanten i Botten-
havet sakta drog sig norrut. Längs �nska kusten 
i södra Bottenviken öppnades en större råk och i 
samband med kraftiga sydliga vindar pressades 
det be�ntliga istäcket samman. Härmed bildades 
ett stort område med öppet vatten i södra Botten-
viken. Samtidigt skapades kraftiga vallområden 
i Bottenvikens centrala del. 

I slutet av mars genererade vinterns sista köld-
knäpp ännu en period med nyisbildning och 
istillväxt. Bottenviken, Norra Kvarken och norra 
Bottenhavet blev då återigen helt istäckta.

Under de första veckorna av april smälte den 
kvarvarande isen i Vänern och Mälaren. Det 
ganska varma och blåsiga vädret gick hårt åt 
istäcket i södra Bottenviken medan isarna längre 
norrut packades ihop mot �nska kusten.
Den sista havsisen förväntas smälta kring 20 maj, 
vilket är relativt normalt. ¯rets maximala is-
utbredning inträffade den 20 februari, vilket 
är relativt tidigt. Som mest var 110.000 km† av 
Östersjöområdet istäckt.

Isvintern 2008/2009 betecknas som lindrig, 
främst med avseende på istäckets begränsade 
varaktighet men också på istjockleken. Till sjöss 
i Bottenviken var isen som mest mellan 40 och 
50 cm tjock, jämfört med 70�90 cm under en 
svår isvinter. 

Foto: Torbjörn GrafströmSkelleftebukten 3 mars 2009
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Vågor

Maximal signi�kant våghöjd* under augusti 2008           Maximal signi�kant våghöjd* under november 2008
*den våghöjd som ögat uppfattar som maximal eller medelvärdet av höjden för de 33% högsta vågorna.

Det första kvartalet av 2008 var blåsigt med 
�era stormar och höga vågnoteringar. Under 
en särskilt kraftig storm med orkanbyar i slu-
tet av januari hade både Skagerrak och Södra 
Östersjön vågor över 6 m. I Norra Östersjön 
och Bottniska Viken nådde de högsta vågorna 
under januari och februari 4-5 meters höjd. 
˜ven i mars blåste kulingvindar till och från på 
samtliga svenska farvatten. Vågorna nådde dock 
som mest strax över 4 m på västkusten och 3 m 
inne i Östersjön.

Efter den stormiga inledningen på året följde 
en vår och sommar med övervägande svaga 
vindförhållanden och små vågor. I augusti var 
det dock slut på lugnet. Under stormdygnet den 
4-5 augusti hade norra Östersjön och Kattegatt 
vågor kring 4 m, och enligt SMHIs vågmodell 
nådde vågorna 5 m i Södra Östersjön. 

Hösten bjöd på ytterligare några riktigt blåsiga 
perioder. I oktober hade både Östersjön och de 
västliga farvattnen hög sjö med 4 - 5 meters-

vågor vid ett par tillfällen. Den 24 november 
genererade ett lågtryck över Finska Viken 
nordliga stormvindar på Bottenhavet och Norra 
Östersjön. SMHIs vågboj vid Finngrundet i 
Södra Bottenhavet mätte då upp signi�kant 
våghöjd runt 5.5 m med maxvågor upp emot 
9 m. Vid detta tillfälle tangerades stationens 
dittills största uppmätta signi�kanta våghöjd, 
5.8 m, som noterades i november 2006. 

¯rets sista månad började lugnt, men i samband 
med ett lågtryck och nordvästvindar kring den 
20-23 december observerades åter vågor nära 
6 m i Skagerrak och 4-5 m i Södra Östersjön. 

Sammanfattningsvis var 2008 ett normalår 
gällande våghöjder. Förutom Finngrundets 
tangerade rekord noterades inga andra extrem-
värden. Den typiska årliga cykeln med de högsta 
vågorna under höst och vinter och relativt små 
sommarvågor följdes i stort. Endast de höga 
vågorna i början av augusti avvek från det nor-
mala mönstret.
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Östersjön - in�öde och ut�öde
Under året dominerade ut�öde, men några små 
in�öden skedde vilka hade en viss förbättrande 
effekt på syresituationen i södra Östersjön. För 
en markant förbättring behövs stora in�öden 
under lång tid av tungt syrerikt vatten. 

I �guren nedan visas det ackumulerade �ödet 
genom Öresund. Netto�ödet 2008 var 372 km‡ 
jämfört med 356 km‡ i medeltal 1977-2008 ut ur 
Östersjön. Under januari var netto�ödet mindre 
än medel, vilket betyder mer in�öde/mindre 
ut�öde från Östersjön. Resterande månader var 
förhållandet skiftat och både in�öde och ut�öde 
har varit något större än medel.

Under år 2008 var sötvattentillförseln (avrin-
ning från land) högre än genomsnittet och 
nettoin�ödet var nära genomsnittet. Under år 
2008 blev det totala in�ödet/ut�ödet till Öster-
sjön via Öresund 308/680 km‡ jämfört med 
296/654 km‡ i medeltal. 

Under årets första tre månader var �ödet över  
medel, för att under årets andra kvartal skifta 
till att vara under medel och dominerande ut-
�öde. Detta bryts av ett in�öde i början av juni 

och under det tredje kvartalet följer medel�ödet 
medan de tre sista månaderna domineras av 
ett �öde som är över medel. ¯rets sista dagar 
domineras av ut�öden.  

Under årets två första månader låg ytvattentem-
peraturen i Västerhavet och Egentliga Östersjön 
något över det normala. Det var även milt luft-
temperaturmässigt i början av året innan det 
blev riktigt kallt i vissa delar av Norrland i mars 
och en viss istillväxt skedde i Bottenviken. Dock 
var 2008 en relativt lindrig isvinter. 
Syresituationen i Kattegatts bottenvatten var 
normal i början på året och ett saltvattensinbrott 
till Östersjön i februari syntes i syresättningen 
av framförallt Arkonabassängen. 

Det blev inga större in�öden 2008. Ett antal 
smärre in�öden av salt, syrerikt vatten ägde 
rum under januari, februari, juni samt under 
november. Effekterna av dessa in�öden syntes 
i Arkonabassängen men det var endast in�ö-
dena i februari som var tillräckligt stora för att 
påverka förhållandena i Bornholmsbassängen. 
Dock var in�ödena för små för att förbättra sy-
resituationen i Östersjön nämnvärt. 

Ackumulerat in�öde i km3  genom Öresund 2008 jämfört med förhållandena 1977-2008.
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In- och ut�öde i km3  för Östersjön (veckovärden) 2008

Foto: Stig EdquistArkösunds skärgård
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Vattenstånd i havet 
Vattenståndets variationer längs de svenska 
kusterna styrs främst av lufttrycksvariationer 
och vindar över Nordsjön och Östersjön. När-
mare västkusten ökar inverkan från tidvatten på 
vattenståndet. Också periodiska svängningar i 
form av stående vågor (seicher) i delar eller hela 
Östersjön inverkar. Förstärkning fås då en eller 
�era faktorer samverkar (är i fas med varandra) 
och vice versa. 

Långvariga perioder med kraftiga vindar över 
Nordsjön orsakar högt vattenstånd generellt 
sett i hela Östersjön då detta pressar in vatten 
till Västerhavet och vidare in till Östersjön via 
Bälten och Öresund. Omvänt ger perioder med 
ostliga vindar generellt låga vattenstånd då 
vatten rinner ut ur Östersjön. Vattenståndet i 
centrala delarna av Östersjön återspeglar den 
totala vattenvolymen i Östersjön. Stationen som 
SMHI driver på Skeppsholmen i Stockholm 
återger denna nivå väl. Mätningarna startade 
vid Slussen i Stockholm redan 1774, för att un-
dersöka nivåskillnaden mellan Mälaren och Salt-
sjön (Östersjön). 1889 startade mätningarna på 
Skeppsholmen och betraktar man mätserierna 
vid Slussen och Skeppsholmen som en mätserie 
är detta den längsta havsvattenståndsserien i 
världen.  

Under 2008 observerades vattenståndet av 
SMHI vid 23 platser längs den svenska kusten.  
Den 5 januari noterades årets lägsta vattenstånd, 
-113 cm vid stationen Viken, vilket är nytt rekord 
sedan mätningarna startade där 1976 (tidigare 
rekordet var -100 cm). Lägsta noteringen som 
gjorts av SMHI är -154 cm och inträffade den 
4 december 1999 vid stationen i Skanör. 

Generellt sett var nivåerna höga under vintern, 
orsakat av ostadigt väder med sydvästliga vin-
dar. Vid stationen i Göteborg noterades +136 cm 
den 22 februari och delar av stadens hamnkvar-
ter översvämmades. Vid samma stormtillfälle 
noterades +135 cm vid stationen i Smögen. Den 
2 mars noterades årets högsta vattenstånd, 
+137 cm i Viken. 

I mitten av mars vände det och högtrycksbetonat 
väder gav låga nivåer ända in i början av juni, 
då sommarens första värmebölja gav vika. Detta 
följdes av nivåer kring det normala. Sommarens 
andra värmebölja gav upphov till låga nivåer 
i slutet av juli och ett markant väderskifte i 

början av augusti och en period med ostadigt 
väder gav upphov till stigande nivåer igen. I 
september stabiliserades vädret och nivåerna 
sjönk igen. Det följdes av lågtrycksbetonat väder 
och nivån höll sig mestadels över medelvatten-
stånd resten av året. Under en höststorm med 
starka sydvästvindar den 26 oktober noterades 
+134 cm vid stationen Kalix. Det var här den 
högsta noteringen, +177 cm, inträffade den 
14 januari 1984.

I Öresund beskrivs vattenståndet i dess norra 
del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. 
I diagrammet med resultat från dessa stationer 
kan man se tillfällen då nivån i norra Öresund 
står högre än i den södra delen, d v s då det 
förekommer in�öde av salt vatten.
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Syresituationen i Östersjöns djupvatten
Syresituationen i Östersjöns djupvatten har 
försämrats under de senaste åren. Den areal 
som under åren 1960-2008 täcktes av anoxiskt 
(syrefritt) respektive syrefattigt (<2 ml syre/l) 
vatten visas i �guren nedan. Det senaste större 
in�ödet till Östersjön skedde 2003 och de po-
sitiva effekterna från det in�ödet kunde ses i 
Östersjöns djupare områden under 2004 och i 
några av djupområdena även under 2005. Där-
efter har situationen förvärrats och de senaste 
tre åren har arean av det område som täcks av 
svavelväte ökat igen. Trots det stora in�ödet 
2003 har arean legat på en hög nivå under i 
stort sett hela 2000-talet. Jämfört med perioden 
1960-2008 var arean av det område som täcks 
med svavelväte högst år 2008.

Arkonabassängen och Bornholmsbassängens 
djupvatten påverkas normalt positivt även av 

Syrestatus på Egentliga Östersjöns havsbotten, hösten 2008.

smärre in�öden, vilket gör att syreförhållandena 
i djupvattnet oftare är bättre här än i de djupare 
områdena i egentliga Östersjön. I Bornholms-
bassängens bottenvatten förekom svavelväte 
under januari, därefter var det syresatt under 
resten av året. De goda syreförhållandena i Born-
holmsbassängens bottenvatten, under speciellt 
februari-mars, berodde på ett mindre in�öde 
som skedde i slutet av 2007 och som nådde 
Bornholmsbassängen i månadsskiftet januari-
februari. I februari-mars låg koncentrationerna 
mellan 3.0 och 5.0 ml/l, för att därefter sjunka 
och i slutet av sommaren fram till årets slut låg 
halterna under 1 ml/l. Låga syrehalter (< 2ml/l) 
uppmättes även i Arkonabassängen under pe-
rioden juli till oktober. In�ödet i slutet av 2007 
påverkade även Hanöbukten där goda syrgas-
förhållanden uppmättes under hela 2008.

mätstation




