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Rekordlåga grundvattennivåer (streckat område) och 
låg vattenföring i vattendrag (punkter) i sydöstra Sverige. 
Enligt SGUs mätningar var grundvattennivåerna på 
många håll de lägsta sedan mätningarna startade 
i slutet av 1960-talet.

78,5 mm
109 mm

436 mm

32,7°

Vädret skiftade mellan 
varma och lite svalare 

perioder. Sammantaget var 
det ändå en övervikt för de 

varma perioderna.

Sverker Hellström, 
klimatolog, SMHI.

En svensk sommar i det statistiska mittfältet

Juni

Augusti

Juli

Att döma av allmänhetens reaktioner har 
många ändå varit nöjda med en svensk 
sommar i det statistiska mittfältet. 

Juni inleddes med några riktigt varma 
dagar innan svalare väder tog vid. Under juli 
var vädret rätt varierat, månaden blev som 
helhet lite varmare än normalt i hela landet. 
Stora delar av augusti präglades av regn 
och skurar och inte alltför varmt väder. 

Den 26 augusti hade vi dock rekordartad 
sensommarvärme med hela 32,7° i 
Norrköping. Det är den högsta temperatur 
som uppmätts i Sverige så sent på säsongen. 

Som helhet blev sommaren i allmänhet 
mellan 0,5-1 grad varmare än normalt. 
I sydöstra Sverige var det lokalt omkring 1,5 
grader varmare än normalt.

Årets sommar var inte någon av de allra soligaste och varmaste, eller regnigaste och 
kyligaste för landet som helhet. Men i nordöstra Norrland var sommaren på flera håll 
den regnigaste som hittills noterats.

Mest regn i sommar i 
Pajala, Norrbotten

Åtorp
31,5°C 

25 juli

Ronneby-Bredåkra
31,2°C 

25 juli

Målilla
31,8° C 

25 juni
Kolmården-Strömsfors
31,9° C 

26 augusti

Börtnan
—3,5°C 

6 juni

Stekenjokk
—3,8°C 

8 juni
Tarfala
—5,2°C 

6 juni
Latnivaara
—5,3°C 

31 augusti

Minst regn i sommar i 
Kuggören, Hälsingland

Sommarens högsta dygnsnederbörd i 
Karungi, Norrbotten den 5 juli

Norrköping-SMHI
32,7° C 

26 augusti

Kvikkjokk-Årrenjarka
—3,7°C 

5 juni

77 st
Antal åskdygn

26 juli
Åskrikaste dygn
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32,7° i Norrköping den 
26 augusti, den högsta 
temperatur som uppmätts i 
Sverige så sent på säsongen.
Sommaroväder över södra 
Norrland den 27 augusti med 
tusentals hushåll strömlösa.

Sommarens enda tropiska natt 
den 25 juli. 20,2° som lägsta 
nattemperatur vid Vinga.
Sommarens trombrikaste dygn 
den 30 juli med minst fem 
iakttagelser från Skåne i söder 
till Dalarna i norr.
Som helhet varmare än normalt i 
hela landet och fortsatt mycket regnigt 
i nordöstra Norrland.

Sällsynt junistorm på 
Bottenviken den 8 juni
Varmt och fuktigt väder 
under midsommar
Som helhet mycket regnigt 
i nordöstra Norrland
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Emån:  (Stensåkra) Lägsta sedan 2002
Alsterån:  (Getebro) Lägsta sedan 1994
Ljungbyån:  (Källstorp) Lägsta sedan 2006
Lyckebyån: (Mariefors) Lägsta sedan 2002 
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992 tim
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Flest antal soltimmar i Hoburg 

Minst antal soltimmar i Tarfala
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LÅGA VATTENNIVÅER


