VÄDRET SOMMAREN 2012
Baserat på observerade data från SMHI.

163 mm

Antalet soltimmar i Luleå,
nytt bottenrekord för juni.

99 mm
450 mm

205 tim

Sommarens högsta dygnsnederbörd
Hinshult, Småland 7 juli.
Minst regn i sommar
i Brednoret, Västerbotten.
Mest regn i sommar i Mockfjärd
och Malung i Dalarna.

ÅSKRIKASTE DYGNET

12 224
Antal blixurladdningar 6 juli.

Varmluften undvek Sverige med kuslig precision
Det som var utmärkande för sommaren som
helhet var den nästan totala avsaknaden av
någon längre pålitlig period med sol och
värme. Den svenska sommaren är som bekant
ett osäkert kort, men det är tolv år sedan sist
som Sverige hade en sommar då ingen av månaderna juni, juli eller augusti kunder uppvisa
någon riktigt fin period.

Tidigare kom dessa somrar lite tätare med
1987, 1993, 1998 och 2000 som representanter.
Nere i Europa var det sannerligen ingen brist
på varmluft denna sommar. Vissa perioder kom
den tidvis in över främst Sydsverige. Men annars
undvek varmluften Sverige med kuslig precision.

VARMAST

KALLAST

20 augusti

1 juni

Lund
32,1° C

19 augusti

Kristianstad
31,3°C

19 augusti

Karlshamn
30,8° C

19 augusti

Skillinge
30,7°C

20 augusti

Malmö
30,6° C

Börtnan
—6,3°C

2 juni
2 juni

Kvikkjokk
—4,9°C

Ljusnedal
—5,8°C
2 juni

28 augusti

Mierkenis
—4,9°C

Latnivaara
—4,9°C

TROMB

«Det som saknades denna sommar
var någon längre period med
riktigt soligt och varmt väder.»

35 m/s

Nytt svenskt julirekord för vindbyar.
Hällum, Västergötland, 28 juli
i samband med tromb.

Sverker Hellström, klimatolog SMHI

JUNI GAV NYA REKORD I
MÅNADSNEDERBÖRD

MÅNADSSAMMANFATTNINGAR
FÖR SVERIGE SOM HELHET

Juni

Nytt rekord

Äldre rekord

Västerås
131 mm 2012

113 mm 1959

Svenska Högarna
81 mm 1994

98 mm 2012

Stockholm
113 mm 1956

 Medeltemperatur 1,5-2° C under
det normala.
 Kallaste juni sedan 1991.
 Mindre, eller mycket mindre, sol än normalt
i hela landet.

160 mm 2012

Juli

Skara
176 mm 1912

200 mm 2012

HAGEL

Stora som pingisbollar
Sollefteåtrakten den 31 juli.

- 0,1°C
0,4°C

10 juli fick Karesuando sin första
frostnatt i juli sedan 1949.
Ny lägsta augustitemperatur på över
150 år, Kalmar 28 augusti.

 Regnigt, men inga rekordstora regnmängder.
 Medeltemperaturen något högre i söder
och något lägre i norr än normalt.
 Molnigt, men ändå normalt antal
solskenstimmar.

Augusti

 Rikt på regn- och åskskurar.
 Sydsverige fick under några dagar känna
på den riktiga varmluften från Europa.
 Högtryck i mitten av månaden men
fortfarande en hel del moln.

HÖGSOMMARDAGAR
25°C eller mer.

ANTAL TROPISKA NÄTTER
0 (noll) Tropiska nätter,
dvs nätter då temperaturen
inte sjunker under 20°.
Senaste året utan tropisk
natt var 1998.

16
0

Lund fick flest högsommardagar
i sommar.
Norrlands inland och delar av
fjällen fick inga högsommardagar.

SMHI sammanställer vädret för varje månad på smhi.se/klimatdata.

