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Vid jämförelse mot normalt används statistik för månadsmedelvärden för grundvatten, vattenföring och vattenstånd och veckomedelvärden för snö 
och markvatten. 
Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Vädervarning klass 3:  Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem. 

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2. 
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 
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HYDROLOGISK INFORMATION  

Meddelande nr: 47  2009-12-29 
 

Till de bråda dagarna innan jul hade hela 
Sverige blivit täckt av snö men ett 
blidväder under julhelgen smälte bort de 
sydligaste delarna av det vita täcket. 

Grundvattensituationen är på de flesta håll 
god, men längst norrut i Sverige är 
nivåerna under det normala för årstiden 
och längst söderut mycket under det 
normala. 

 

Snö 

Månaden inleddes med att norra halvan av 
Sverige var snötäckt. Snötäcket växte till sig 
och dagarna före jul var hela Sverige 
vintervitt. Under juldagarna så töade dock en 
del av det bort allra längst i söder. 

Markvatten 

I hela Sverige och under hela månaden har 
markvattenhalterna varit normala eller nära de 
normala. 

Grundvatten 

I praktiskt taget hela landet har grundvatten-
nivåerna stigit 10-40 cm sedan föregående 
månad vilket är betydligt mer än normalt för 
årstiden. I landets norra delar brukar nivåerna 
sjunka vid den här tiden på året. 

Sydligaste Götaland har grundvattennivåer 
mycket under de normala för årstiden. I 
nordligaste Norrland är nivåerna under de 
normala. I nordvästra Götaland, västra 
Svealand och i stora delar av Norrland är de

 

över de normala. Ett område i mellersta 
Norrland har nivåer som är mycket över de 
normala. 

Grundvattensituationen är för närvarande god 
i större delen av landet. I områden med nivåer 
under eller mycket under de normala kan 
problem med vattentillgången förekomma 
främst i grunda brunnar. 

Vattenföring 

I norra Norrland är vattenföringarna normala 
eller under det normala för månaden, medan i 
de mellersta och södra delarna är de snarare 
över det normala.  

I Svealand är vattenföringarna runt det 
normala. 

I Götaland är variationen stor. De västra och 
södra delarna är vattenföringarna under det 
normala och på sina håll mycket under. I 
kusttrakterna utmed norra Östersjön samt på 
Öland och Gotland är vattenföringarna klart 
över det normala för månaden. 

Vattenstånd i de stora sjöarna 

Vattenståndet i Vänern är något över det 
normala för månaden. Vätterns, Hjälmarens, 
Mälarens och Storsjöns vattenstånd är alla 
mycket nära normalvärdena. 
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Vid jämförelse mot normalt används statistik för månadsmedelvärden för grundvatten, vattenföring och vattenstånd och veckomedelvärden 
för snö och markvatten. 
Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta 
ställen. 
Vädervarning klass 3:  Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga 
översvämningsproblem. 

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2. 
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 

2(2) 

 

 

 

 

 

Snötäckets beräknade vatteninnehåll i mm 28/12. 
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Grundvattensituationen i mitten av december. 

 


