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Kall Januari, sedan mildare vindar 

Milt och molnigt väder rådde på de flesta platser i landet när nyårsklockorna ringde in det nya året, men 
redan natten till den 2 januari började kallare luft dra in över landet. Det övervägande kalla vädret stod 
sig sedan till den 22-23:e då betydligt mildare altlantluft tog sig in väster ifrån. Allra kallast var det i 
Naimakka den 7:e med –42,9°C, vilket är den lägsta temperaturen i Sverige, oavsett månad, sedan år 
2001. Sista veckan i januari bjöd på milt väder, månadens högsta temperatur noterades i Oskarshamn 
med +10,3°C den 28:e. Februari gav milt och under första halvan av månaden ostadigt väder, senare i 
månaden blev det i allmänhet soligare vilket gjorde att månaden i sin helhet blev solrikare än normalt i 
Götaland och Svealand. Hoburg hade 110 soltimmar, något som är nytt rekord för stationen som startade 
med solmätningar år 1985. Även mars blev en mild månad med temperaturöverskott i hela landet. Allra 
varmast var det den 15:e. Flera temperaturrekord slogs, bl. a. i Haparanda som noterade +11,8°C. Gamla 
rekordet var +10,3°C från år 1948. Stationen startade år 1859 och började notera maximitemperaturer år 
1873. Allra varmast i landet under mars månad var Östmark-Åsarna med +16,6°C, också det noterat den  
15:e.  

Maläten våris på Svärdsjön i östra Dalarna i början av april. Foto/ Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
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 Det blev en ganska 
solig januarimånad i 
Danmark. Månaden 
blev också något 
mildare än normalt, i 
genomsnitt 0,3 gra-
der. Den lägsta tem-
peraturen stannade 
på -16,3 grader den 
21:a vid Isenvad i 
mellersta Jylland. 
Månadens högsta 
temperatur var 11,2 
grader och uppmät-
tes den 27:e vid 
Karup. Det var den norra delen av Jylland som genom-
gående hade kallast. Antalet dygn med minusgrader 
stannade på 19, vilket är normalt. Det föll i genomsnitt 
55 millimeter nederbörd under januari och det är mycket 
nära de normala värdena. Södra delen av Jylland fick 
den mesta av januarinederbörden, medan huvudstadsreg-
ionen fick mindre av den våta varan. Solen sken under 
57 timmar i genomsnitt och det är 33 procent mer än 
normalt. Västra och mellersta Jylland fick se solen mest, 
medan Bornholm fick minst med soltid. 
 
Februari blev mild med en genomsnittlig medeltem-
peratur på 2,4 grader, vilket är 2,4 grader över det nor-
mala. Den högsta februaritemperaturen blev 10,5 grader 
och uppmättes vid Hammer Odde fyr på Bornholm den 
7: e. Månadens lägsta temperatur avlästes vid Billund 
den 16: e med -10,7 grader. Regionerna Fyn och Born-
holm var de mildaste under månaden, medan Nordjyl-
land var kyligast. Antalet dygn med minusgrader blev 14 

Danmark

 

Danmarksväder 

i genomsnitt, vilket var mindre än normalt. Nederbörden 
stannade på 53 millimeter i genomsnitt för landet, vilket 
är 39 procent mer än normalt. Minst nederbörd fick 
Bornholm. Soltiden för februari uppgick till 94 timmar i 
genomsnitt, vilket är 36 procent över det normala. Mest 
soltid hade Nordjylland. I början av månaden blåste det 
rejält och högsta vindstyrka var 32,9 m/s som uppmättes 
den 1:a vid Hals vid Limfjorden. 
 
Mars blev mild med en genomsnittlig medeltempera-
tur på 3,8 grader, vilket är 1,7 grader högre än normalt. 
Månadens högsta temperatur var 15,0 grader och upp-
mättes den 27: e vid Hammer Odde fyr på Bornholm. 
Månadens lägsta temperatur var -7,0 grader den 24: e 
vid Billund på Mittjylland. Regionen norra Jylland och 
Bornholm var kyligast under månaden. Det blev 11,9 
dygn med minusgrader i genomsnitt under månaden, 
normalt är 15. 
Det föll 39 millimeter nederbörd under mars och det är 
15 procent över det normala i genomsnitt. Mest neder-
börd fick huvudstadsområdet och Nordsjälland. Soltiden 
registrerades till 110 timmar i genomsnitt, vilket är 3 
procent över det normala. Mest syntes solen på Born-
holm. 
Kalendervintern 2015-2016 (december, januari och feb-
ruari) hade en medeltemperatur på 3,1 grader och det är 
2,6 grader över det normala. Antalet dygn med minus-
grader var 35,5 och det normala är 53 sådana dygn. Det 
föll 223 millimeter nederbörd och det är 24 procent över 
det normala. Soltiden registrerades till 188 timmar under 
vintern, vilket är 21 procent mer än normalt. 
 
Källa: DMI        

Per-Ove Johansson, Avesta 

Inga motioner. 
 
Ordförande meddelar att det inte inkommit några motion-
er till Väderbitarnas årsmöte. 
Tiden för att lämna in motioner gick ut den 31 mars. 

TILL SALU 
Fiberpennor, svarta, av märket Lambrecht. 
Lämpliga till barografer, termohygrografer  

och pluviografer. Pris 65 kr/st.  
 

Hans Östlund, Brovallen 23, 77596 Krylbo 
Telefon 0226/66040 

Medlemsavgiften 
Nu är det dags att betala medlemsavgiften 150:- 
(familjemedlemsskap 200:-) för räkenskapsåret 
2016-2017.  
 
Betala till föreningens plusgirokonto  461 67 33-4 
Snarast möjligt. 
 
Notering angående medlemsavgiftens storlek. 
På årsmötet i Avesta/Krylbo juni 2015 beslutades att med-
lemsavgiften skulle höjas med anledning av att postnord 
tagit bort föreningspost, vilket innebär en kraftig portoök-
ning. Men eftersom ingen ny redaktör finns som tar över 
redaktörsskapet efter nummer 3-2016 så ser det i dagsläget 
ut som att Väderbiten för en tid framöver kommer ut i en 
tunnare, bantad, och därmed billigare version. Styrelsen be-

slutade därför på senaste styrel-
semötet att dra tillbaka höjningen 
av medlemsavgiften som därmed 
blir 150:- (200:- familje-
medlemsskap) för räkenskaps-
åren 2016-2017. 
 
Läs mer om läget på sidan 14. 

 
Styrelsen 

Nya krafter behövs! 
Intresserad att vara med i  
Väderbitarnas styrelse? 

Kontakta valberedningen.  
Just Ditt engagemang behövs för att föra  

Väderbitarna framåt! 
 
Telefonnummer till valberedningen: 
 
Hans Molin 08-767 57 44.  070-436 24 84 
 
Ingemar Pettersson 0157-505 69.  070-748 01 91 
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

isdygn
M ängd Största Dag

Lannavaara — -17,7 -21,6 -13,7 -0,8 1 -39,4 30 31 31 i.u. i.u. i.u. 0 i.u.

Snöberg — -11,1 -7,4 -14,7 +2,4 27 -25,4 9 31 26 45,0 17,0 10 i.u. i.u.

Våmhus t/n -10,9 -7,2 -14,6 +4,8 29 -27,1 16 31 26 49,5 14,2 27 0 1

Svärdsjö n -10,1 -6,5 -13,6 +5,4 29 -29,1 15 29 23 43,4 13,2 27 0 0

Borlänge t/n -8,6 -5,3 -11,8 +5,7 27 -24,1 15 28 24 43,2 10,6 10 0 1

Hoberg - -7,7 -5,4 -10,0 +3,4 29 -18,1 6 31 25 25,8 i.u. i.u. i.u. i.u.

Långshyttan n -8,9 -5,4 -12,8 +5,6 30 -29,6 15 28 24 44,7 3,2 10 0 2

Smedjebacken n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Avesta t/n -7,1 -4,5 -9,9 +5,8 30 -20,2 7 26 23 40,9 11,2 10 0 2

Brovallen t/n -7,3 -4,3 -10,5 +5,9 30 -22,0 15 27 21 33,6 8,9 10 0 3

Östhammar t/n -6,3 -2,5 -10,1 +6,7 30 -25,6 7 28 22 51,5 9,0 13 0 1

Sollentuna — -4,8 -1,5 -8,1 +7,5 30 -19,7 15 24 18 21,8 5,6 28 0 1

Skåre t/n -7,7 -4,6 -10,8 +6,8 29 -23,0 19 26 20 37,1 i.u. i.u. 0 i.u.

Godegård n -5,7 -3,0 -9,3 +7,6 28 -21,6 15 24 20 36,8 8,1 27 0 1

Kansjö — -5,1 -2,8 -8,5 +6,3 28 -19,0 15 26 21 47,1 7,0 18 0 4

Kärra — -2,6 +0,2 -5,3 +7,2 27 -16,2 17 21 16 66,6 19,0 19 i.u. i.u.

Gislaved t/n -3,9 -1,9 -6,0 +7,0 27 -19,7 18 22 19 73,2 11,1 18 0 i.u.

Marbäck t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Helsingborg n -1,3 +1,9 -3,4 +8,7 28 -12,3 21 20 15 46,2 5,5 30 0 8

Lindby n -0,7 +1,2 -2,7 +7,0 28 -10,9 18 5 15 33,5 6,2 11 0 7

SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

isdygn
M ängd Största Dag

Lannavaara — -9,4 -5,7 -12,9 +1,0 8 -29,0 28 29 28 i.u. i,u, i.u. 0 i.u.

Snöberg — -5,0 -1,4 -8,6 +3,4 7 -16,4 15 29 23 19,0 4,0 13 i.u. i.u.

Våmhus t/n -4,0 +0,1 -8,0 +4,4 7 -19,3 15 27 11 24,8 5,0 20 0 0

Svärdsjö n -3,0 +1,3 -7,2 +5,7 7 -19,4 16 25 7 30,2 5,2 10 0 0

Borlänge t/n -2,0 +1,6 -5,6 +5,5 7 -16,2 15 26 7 32,2 5,3 2 0 0

Hoberg - -2,8 -0,5 -5,2 +3,2 7 -13,5 15 27 16 19,6 i.u. i.u. i.u. i.u.

Långshyttan n -2,3 +1,6 -6,7 +0,6 7 -19,9 15 24 7 31,5 6,1 10 0 1

Smedjebacken n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Avesta t/n -1,2 +2,0 -4,2 +6,6 7 -11,7 15 25 6 33,6 8,3 10 0 0

Brovallen t/n -1,8 +2,0 -5,1 +7,2 7 -14,3 16 24 7 31,1 9,3 10 0 0

Östhammar t/n -1,0 +2,0 -4,0 +8,0 7 -12,7 29 24 6 56,2 10,1 11 0 0

Sollentuna — +0,4 +3,4 -2,7 +8,7 7 -12,3 16 21 1 20,1 3,9 3 0 1

Skåre t/n -1,4 +2,3 -5,0 +6,8 7 -14,6 16 23 6 33,9 7,7 20 0 i.u.

Godegård n -0,9 +2,8 -4,2 +8,5 7 -14,0 14 23 4 40,7 8,3 10 0 0

Kansjö — -1,5 +0,8 -4,0 +4,9 7 -10,6 16 25 8 58,7 10,0 10 0 1

Kärra — +0,8 +5,0 -2,6 +7,5 7 -11,0 16 21 0 42,8 7,2 20 i.u. i.u.

Gislaved t/n +0,1 +2,6 -2,4 +5,9 7 -11,5 16 18 3 111,3 23,2 20 0 i.u.

Marbäck t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Helsingborg n +2,0 +3,5 +0,5 +7,5 28 -8,7 16 14 0 51,9 11,6 20 0 2

Lindby n +2,2 +4,2 +0,5 +6,9 2 -5,6 16 12 0 35,3 7,5 9 0 2
Ko mmentarer t ill tabellerna:  

M edeltemperaturen är i de flesta fall uträknad efter medelmax. + medelmin. / 2, vilket ger ett approximativt värde på månadsmedeltemperaturen. 

Dygnsnederbörden är uppmätt mellan kl. 07-07 SNT (Svensk normaltid) men undantag för Skåre och Lindby där nederbörden istället

mäts med tidsintervallet kl. 19-19.  

Isdygn = M axtemperaturen <=±0,0°C. Frostdygn = M intemperaturen <±0,0°C. i.u.=ingen uppgift.

SM HI stand. t/n = temperaturen/nederbörden är mätt enligt SM HI-standard.

Februari

Antal 

dim-

dagar
Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Kvartalsrapport - 2016

Januari

Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Antal 

dim-

dagar
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

isdygn
M ängd Största Dag

Lannavaara — -6,1 -1,7 -10,6 +6,5 28 -24,2 22 30 21 i.u. i.u. i.u. 0 i.u.

Snöberg — -0,8 +2,5 -4,1 +8,7 15 -10,3 24 27 11 55,0 10,0 21 i.u. i.u.

Våmhus t/n +1,0 +5,0 -2,6 +13,8 15 -11,9 1 26 3 25,9 7,5 4 0 0

Svärdsjö n +1,8 +5,4 -1,8 +13,4 27 -10,8 1 22 1 25,0 5,3 4 0 3

Borlänge t/n +2,5 +6,2 -1,2 +13,8 15 -10,3 1 21 1 25,6 5,9 4 i.u. i.u.

Hoberg - +0,6 +6,7 -3,7 +11,6 15 -6,6 1 23 11 15,0 i.u. i.u. i.u. i.u.

Långshyttan n +1,6 +4,9 -2,0 +13,8 27 -12,5 1 24 3 26,8 6,5 7 0 3

Smedjebacken n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Avesta t/n +2,3 +6,1 -1,0 +15,6 27 -8,2 1 22 1 28,8 5,7 7 0 4

Brovallen t/n +2,0 +5,9 -1,5 +15,0 27 -8,3 1 22 1 28,0 6,3 4 0 4

Östhammar t/n +2,1 +5,6 -1,3 +13,0 27 -7,7 12 19 0 18,8 3,8 31 0 3

Sollentuna — +3,6 +7,2 +0,1 +15,0 28 -6,2 1 13 0 12,3 3,4 7 0 4

Skåre t/n +2,7 +7,0 -1,5 +13,4 15 -8,5 11 23 1 41,7 14,2 7 0 i.u.

Godegård n +1,8 +6,6 -2,0 +15,5 27 -11,7 1 21 0 39,6 9,5 6 0 3

Kansjö — +0,8 +4,1 -2,7 +10,4 27 -9,8 10 28 2 46,9 14,0 3 0 3

Kärra — +3,7 +8,9 -0,3 +17,8 15 -5,4 1 19 0 45,0 10,4 7 i.u. i.u.

Gislaved t/n +2,8 +6,5 -0,9 +12,2 27 -8,4 1 19 0 43,4 17,5 6 0 i.u.

Marbäck t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Helsingborg n +3,4 +5,8 +1,0 +11,6 28 -2,6 16 12 0 50,0 11,2 6 0 9

Lindby n +3,7 +7,1 +1,2 +11,9 18 -2,1 12 6 0 20,3 9,9 6 0 0
Ko mmentarer t ill tabellerna:  

M edeltemperaturen är i de flesta fall uträknad efter medelmax. + medelmin. / 2, vilket ger ett approximativt värde på månadsmedeltemperaturen. 

Dygnsnederbörden är uppmätt mellan kl. 07-07 SNT (Svensk normaltid) men undantag för Skåre och Lindby där nederbörden istället

mäts med tidsintervallet kl. 19-19.  

Isdygn = M axtemperaturen <=±0,0°C. Frostdygn = M intemperaturen <±0,0°C. i.u.=ingen uppgift.

SM HI stand. t/n = temperaturen/nederbörden är mätt enligt SM HI-standard.

Kvartalsrapport - 2016

Mars

Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Antal 

dim-

dagar
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Medeltemperatur och nederbörd januari-mars 2016

jan-mar Normal jan-mar Total jan-mar Normal jan-mar Medel
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M edel Antal M edel Antal

15:e 30:e cm cm datum S/SB 15:e 31:a cm cm datum S/SB

Gert Ericsson, Snöberg 1 10 12 16 17 16 12 15 15 22 16 31

Jörgen Wirèen, Våmhus B B 2 3 25 11 B 2 2 5 4 12

L-E Wikman, Svärdsjö B B 0 0 - 0 B 1 1 1 28-31 4

Lars Andersson, Borlänge B B 0 0 - 0 B B 0 0 0 0

J-O Carlsson, Långshyttan B B 0 0 - 0 B B i.u. i.u. i.u. i.u.

P-E Westblom, Smedjebacken i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

P-O Johansson, Avesta B B - 0 - 0 B 4 - 6 28 4

Hans Östlund, Brovallen B B 0 0 - 0 B 4 5 6 28 4

G Pettersson, Östhammar B B - 2 22 3 B B - 1 17 1

Jan Reimer, Sollentuna B B 0 0 - 0 0 4 5 5 28 4

Mattias Larsson, Skåre B B 5 5 19-23 5 B 10 13 17 28 5

Sigvard Arnoldsson, Godegård B 5 2 5 30 5 0 11 9 13 28 6

Erik Larsson, Gislaved B B 0 0 - 0 4 4 5 10 27 8

L-O Möller, Helsingborg B 0 10 17 22 3 0 0 0 0 - 0

Johan Warell, Lindby B B - 0 - 0 B B - 0 - 0

M edel Antal M edel Antal

15:e 31:a cm cm datum S/SB 15:e 28:e cm cm datum S/SB

Gert Ericsson, Snöberg 43 32 31 50 13 31 32 37 33 39 26 29

Jörgen Wirèen, Våmhus 29 18 21 35 12 31 16 19 18 22 6 29

L-E Wikman, Svärdsjö 22 2 12 25 12-13 31 6 7 6 9 19 25

Lars Andersson, Borlänge 21 5 13 25 12 31 7 9 9 12 21 23

J-O Carlsson, Långshyttan 25 3 8 28 3 29 4 7 6 10 21 25

P-E Westblom, Smedjebacken i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

P-O Johansson, Avesta 25 B - 28 13 29 3 7 - 12 21 25

Hans Östlund, Brovallen 22 BS 14 26 13 29 4 8 6 12 21 24

G Pettersson, Östhammar 38 B 17 38 15 26 16 12 9 19 14 23

Jan Reimer, Sollentuna 12 0 8 14 13 26 3 BS 3 3 12 9

Mattias Larsson, Skåre 27 B 20 30 11 28 2 6 4,5 10 20 19

Sigvard Arnoldsson, Godegård 24 0 19 27 11 27 6 5 6 11 21 19

Erik Larsson, Gislaved 10 0 13 30 19 27 0 0 4 10 20 10

L-O Möller, Helsingborg 4 0 4 8 20 16 0 0 1 1 18 1

Johan Warell, Lindby 3 0 2,5 12 7 17 B B 0,1 3 13 2

S = fullständigt snötäckt mark. SB = mestadels snötäckt mark (endast f läckvis barmark). 

BS = barmark dominerar (mindre än 50% av terrängen är snötäckt. B = helt barmark.

Antal dagar med snötäcke innefattar alla dagar med S och SB.

Snödjup Abs.max.

Snödjup Abs.max.

Snörapporter 2015-2016

December

Februari

Observatör Snödjup Abs.max.

November

Observatör
Januari

Snödjup Abs.max.
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Komplettera gärna din 
snörapport i nästa nummer 
av Väderbiten, om du haft 
snötäcke efter denna tid-
nings stoppdatum! 

M edel Antal M edel Antal

15:e 31:e cm cm datum S/SB 15:e 30:e cm cm datum S/SB

Gert Ericsson, Snöberg 35 32 41 56 23 31 25 32 1

Jörgen Wirèen, Våmhus 24 BS 22 38 8 28 1 1 1 14 2

L-E Wikman, Svärdsjö 7 1 9 19 8 19 B B 0 0 - 0

Lars Andersson, Borlänge 5 B 12 20 8 17 B

J-O Carlsson, Långshyttan 5 B 12 17 8 17 B

P-E Westblom, Smedjebacken i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

P-O Johansson, Avesta B B - 25 8 15 B

Hans Östlund, Brovallen 3 B 8 15 8 17 B

G Pettersson, Östhammar B B 4 12 1 17 B

Jan Reimer, Sollentuna B B 0 0 - 0 B

Mattias Larsson, Skåre 10 B 12,5 24 7 21 B B 0 0 - 0

Sigvard Arnoldsson, Godegård 9 0 12 20 7 17 B 1 1 1 1

Erik Larsson, Gislaved 0 0 5 19 7 10

L-O Möller, Helsingborg 0 0 0 0 2 1

Johan Warell, Lindby B B - 0 - 0 B 0

S = fullständigt snötäckt mark. SB = mestadels snötäckt mark (endast f läckvis barmark). 

BS = barmark dominerar (mindre än 50% av terrängen är snötäckt. B = helt barmark.

Antal dagar med snötäcke innefattar alla dagar med S och SB.

Gert Ericsson, Snöberg

Jörgen Wirèen, Våmhus

L-E Wikman, Svärdsjö

Lars Andersson, Borlänge

J-O Carlsson, Långshyttan

P-E Westblom, Smedjebacken

P-O Johansson, Avesta

Hans Östlund, Brovallen

G Pettersson, Östhammar

Jan Reimer, Sollentuna

Mattias Larsson, Skåre

Sigvard Arnoldsson, Godegård

Erik Larsson, Gislaved

L-O Möller, Helsingborg

Johan Warell, Lindby

17/11 15/4

?

Observatör Snödjup Abs.max.

Mars April
Snödjup Abs.max.

Snösäsongens 

första dag

Snösäsongens 

sista dag

27/10

31/328/12

1/1

28/12

3/12 23/3

i.u.i.u.

22/3

23/3

28/12

23/3

2/3

13/3

22/11

22/11 23/3

28/12

18/26/1

15/12

20/2

21/319/11

20/11 1/4
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MEDDELANDE FRÅN REDAKTIONEN 

Vårrapporten. 
Som vanligt finns inga fasta regler för vårrapporten, no-
tera det som du tycker hör våren till, fåglar, blommor, 
insekter, islossning m.m. 
Observera att du skickar vårrapporten till Lars-Erik, det är 
bara kvartalsrapporten som ska skickas till Jörgen. Adres-
serna ser du nere till höger. 
 
Snörapporten. 
Komplettera gärna din snörapport i nästa tidning ifall du 
haft snötäcke efter den här tidningens stoppdatum. 
 
Årsmötet. 
Som traditionen bjuder så kommer årets årsmöte att hållas 
på SMHI i Norrköping. Välkommen dit, till Sveriges vä-
dercentrum lördagen den 18 juni. Samling klockan 12.00 i 
stora entrén. Se hela inbjudan på sidan 18. 
 
 
Ny redaktör behövs… 
...snarast! Har du lust och tid för satt ta hand om tidning-
en? Kontakta någon i styrelsen eller redaktionen. Läs mer 
på sidan 13. Även om inte redaktörsfrågan löser sig så 
kommer föreningen även i fortsättningen att försöka ge ut 
någon form av informationsblad, men då i ett betydligt 
mindre och tunnare format. Ska Väderbiten fortsätta att 
vara sig lik måste någon ta hand om redaktörsskapet. 
Statistikdelen i tidningen fortsätter som vanligt, se nästa 
notering. 

Observatörslista, kvartalsrapporterna. 
Lannavaara Göran Söderström 
Snöberg Gert Eriksson 
Våmhus Jörgen Wiréen 
Svärdsjö Lars-Erik Wikman 
Borlänge Lars Andersson 
Hoberg  Jan Andersson 
Långshyttan Jan-Olof Carlsson 

Smedjeback. Per-Eric Westblom 
Avesta  Per-Ove Johansson 
Brovallen Hans Östlund 
Östhammar Göran Pettersson 
Sollentuna Jan Reimer 
Skåre  Mattias Larsson 
Godegård Sigvard Arnoldsson  

Hisings Kärra Bertel Andresen 
Kansjö  Marcus Fabisch 
Gislaved Erik Larsson 
Marbäck Peter Byrsell 
Helsingborg Lars-Olov Möller 
Lindby  Johan Warell 

Adresser till redaktionen. 
Allt utom kvartalsrapporten skickas till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23 Svärdsjö  
e-post: 0246-61103@telia.com 
 
Kvartalsrapporten skickas till: 
Jörgen Wiréen, Indors Bygata 10, 792 96 Våmhus 
e-post: w45112@tele2.se 
Använd helst blanketten i excelformat som finns på före-
ningens hemsida. Ladda hem den till din dator, fyll i upp-
gifterna i lugn och ro, skicka sedan din rapport till Jörgen 
som en bilaga till e-posten. 
  
Material ska vara oss tillhanda senast 15 juli 2016 

Kvartalsrapport apr till jun 2016 stoppdatum 15 jul 2016

Månad

Medel-

temp

Medel-

max

Medel-

min

Högsta 

temp Datum

Lägsta 

temp Datum

Antal 

Frost 

dygn

Antal 

högs. 

dag

Månads 

neder 

börd

Största 

dygns-

mängd

Datum 

fallit 

den *)

Antal 

åsk 

dagar

Antal 

dim 

dagar

apr

maj

jun

(Frostdygn = mintemp <0ºC)   (Högsommardag = maxtemp=>25ºC)                         *) ange dygn då ndb fallit, ej datum då ndb uppmätts

(Åskdag = blixt och/eller dunder på eller i närheten av stationen)   (Dimdag = sikten max 1km runt hela stationen vid någon tidpunkt kl 00-24)

Ja / nej Namn

Ja / nej Ort T
 I

 L
 L

  
V

 Ä
 D

 E
 R

 B
 I

 T
 E

 N
  

3
 -

 2
 0

 1
 6

Temperaturmätningarna är gjorda 

enligt SMHI-standard

Nederbördsmätningarna är gjorda 

enligt SMHI-standard

Statistiken i nästa nummer. 
Jörgen meddelar att statistiken, nästa gång med sedvanlig 
kvartalsrapport och vårrapport, tuffar på som vanligt. Så 
alla är välkomna att skicka in sina observationer. Vad du 
skickar vart, ser du här bredvid till vänster. 
 
Verksamhetsberättelsen... 
...för det gångna verksamhetsåret finns att ladda hem från 
’Finrummet’ på föreningens hemsida: 
 www.vaderbitarna.se. 
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4 december. Ovädret Helga passerar  med kraftiga vin-
dar i sitt släptåg. Allra blåsigast var det i norra Götaland 
och södra Svealand. På Måseskär 
noterades 29,3 m/s i medelvind. 
Flera kuststationer uppmätte by-
vindar med orkanstyrka, men även 
inne över land noterades mycket 
kraftiga byvindar. Kettstaka i 
Närke hade byvindar på 32,1 m/s 
och Floda i Södermanland 27 m/s. 
 
6 december. Nästa oväder , denna gång Synne, ger  
återigen mycket blåsigt väder med byvindar på över 30 m/
s på Väderöarna. Synne gav också mycket nederbörd på 
sina håll, allra mest uppmättes i Mollsjönäs på morgonen 
med 63,4 mm. 
 
6 december. Mycket höga temperaturer  noterades i 
Sverige. Gävle slog nytt norrländskt decemberrekord med 
12,1°C och Oxelösund satte nytt Svealandsrekord med 
+13,3°C. 
 
14 december. I Nattavaara sjönk temperaturen till       
–29,9°C vilket blev december månads lägsta temperatur i 
Sverige. 
 
20 december. Mycket höga temperaturer  
noterades igen i landet. Allra varmast var det i 
Fårösund-Ar med +13,7°C, en tangering av det 
svenska decemberrekordet uppmätt i Sim-
rishamn den 24 december 1977. Flera andra 
stationer satte nya värmerekord, läs mer om det 
i Väderbiten nr 1-2016 på sidan 10. 
 
December. Månaden blev i sin helhet en av de varm-
aste decembermånaderna som noterats sedan år 1859. I 
Götaland och östra Svealand upp till Stockholm var årets 
december den näst varmaste efter december 2006. 
 
3 januari. För  första gången denna säsong hade alla 
stationer i Sverige ett isdygn. Utklippan i Blekinge hade 
som varmast +-0,0°C. Gielas noterade landets lägsta max-
imitemperatur med –26,4°C. 
 
7 januari. I Naimakka sjönk temperaturen till –42,9°C 
vilket är den lägsta uppmätta tem-
peraturen i landet, oavsett månad, 
sedan den 4 februari 2001 då det 
var –44,0°C i Idre-Storbo. Note-
ringen är också den lägsta janua-
ritemperaturen sedan år 1999 då 
det var hela –49,0° i Karesuando. 

 
19 januari. Stora nysnömängder  notera-
des i västra Götaland. I Mollsjönäs strax 
nordost om Göteborg uppmättes 45,7mm i 
smält form. Snödjupet ökade med 33 cm 
till 47 cm. Flera andra stationer rapporte-
rade snödjupsökningar på två till tre deci-
meter. 

 
26 januari. Det var  mycket milt i landet med plusgra-
der ända upp till södra Lappland. I Storlien/Storvallen var 
det +5,6°C. Så varmt har det inte varit där i januari månad 
sedan år 1971 då man noterade +8,3°C. Allra varmast var 
det på Sylarna (1030 m.ö.h) där man hade hela +8,0°C, 
vilket var dygnets allra högsta temperatur i Sverige. 
 

28 januari. I Oskarshamn steg temperaturen till +10,3°
C, vilket också blev månadens högsta temperatur. 
 
30 januari. Bakom ovädret Tor  som drog vidare nor r-
rut på Norska havet blåste det kraftigt. Stekenjokk upp-
mätte hela 43,8 m/s i medelvind, nytt januarirekord för 
hög medelvind. Byvindarna nådde upp till 48,9 m/s. 
 
Januari. Månaden  var  kallare 
än normalt på de allra flesta håll i 
landet. Det var bara i sydligaste 
Skåne, lokalt ut efter kusterna samt 
i de mellersta fjälltrakterna som 
medeltemperaturen var något högre 
än normalt. Senast det hände att 
hela landet var kallare än normalt 
en januarimånad var år 1987. 
 
2 februari. På Västkusten r appor terade flera stationer  
byvindar som nådde upp till stormstyrka. Allra mest blåste 
det på Måseskär där man som mest uppmätte 31,9 m/s i 
byvinden. 
 
7 februari. Floda i Söder manland noterade månadens 
högsta temperatur i Sverige med +9,8°C. 
 
28 februari. Månadens lägsta temperatur  i Sver ige,       
-32,9°C uppmättes i Karesuando. 
 
Februari. På många platser  
föll mer nederbörd än normalt. 
De största överskotten notera-
des i nordöstra Norrland där 
det lokalt kom mer än tre 
gånger så mycket nederbörd 
som normalt. I Haparanda var 
årets februari den femte neder-
bördsrikaste efter åren 1935, 1868, 1920, och 1952. Mät-
ningarna startade år 1860.  
 
Februari. I nor ra Norr land, öster  om fjällen, var  må-
naden snörik. Det allra största snödjupet uppmättes i 
Kangos den 26:e med 121 cm. 
 
Februari. I landets södra delar  var  månaden soligare 
än normalt. Hoburg på Gotland noterade sin allra soligaste 
februarimånad 
sedan mätning-
arna där startade 
år 1985. I Norr-
köping där man 
mätt solskenstid 
sedan 1955 blev 
årets februari-
månad den 
tredje soligaste 
med 120 tim-
mar. Rekordet är 
ifrån år 1975 då 
det var 127 tim-
mar solsken i staden. 
 
Källa: www.smhi.se 
 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Några glimtar från vintern 2015-2016 
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Iditarod - "The last great race on earth" 
Varje år i mars månad sedan 1973 går världens största 
slädhundslopp av stapeln i Alaska, USA. Loppet går från 
Alaskas största stad Anchorage till Nome vid kusten av 
Berings hav. Strax över 1600 km genom Alaskas vild-
mark, över höga berg och (förhoppningsvis) frusna floder, 
genom skogar och över tundra far slädhundsteamen fram i 
detta lopp som varje år drar till sig deltagare från många 
länder på jorden, inte minst från Norge (och faktiskt även 
från Sverige). 

Årets lopp är det 44:e i ordningen och i år, liksom i fjol, 
har man haft vissa problem med vädret - det har nämligen 
varit så varmt och så lite snö att vissa delar av loppets 
sträckning har äventyrats. Och snö, is och kyla är en för-
utsättning för att kunna ta sig fram längs leden, under vår, 
sommar och höst går det nämligen inte på grund av ter-
rängen. 
 
 De tre senaste åren, denna säsong inkluderad, hör till de 
sex varmaste november - januari- perioderna som upp-
mätts i Alaska sedan 1925. 
Staden Anchorage hade sin 4:e varmaste februari med en 
medeltemperatur på -1 grad, nästan 7 grader över medel i 
år. Därtill har det här även fallit klart mindre snö än nor-
malt för årstiden.  
Längre norrut är snötillgången bättre trots de höga medel-
temperaturerna. Den 6:e mars hade Fairbanks 43 cm 
snödjup mot Anchorages 2,5 cm.  
I september och november föll mycket snö, men sedan 
kom nästan ingenting under december till sista januari. 
Fram till 10:e februari hade man uppmätt 65,5 cm snöfall 
under säsongen, vilket är mindre än hälften av de 136 cm 
som förväntas komma i medelvärde.  
Förra årets säsong (juli 2014 - juni 2015) håller rekordet 
som den snöfattigaste hittills. Då uppmättes endast 64 cm 
snöfall. 
Detta anses bero på att jetströmmen under en stor del av 
vintern har gått längre norrut än normalt, upp över Al-
aska, vilket lett till att varmare temperaturer nått längre 
norrut än vanligt. Att Anchorage ligger vid Alaskagolfen 
bidrar tillsammans med jetströmmen till den milda väder-
leken. 
  
Detta väder ledde alltså i år bland annat till att det inte 
fanns tillräckligt med snö i Anchorage för att genomföra 
den ceremoniella delen av Iditarod som hålls varje år den 

1:a lördagen i mars. 
Den officiella starten hålls varje år dagen efter i Willow, 
80 km norr om Anchorage. 
I år försökte man lösa det med att lägga den snö som fallit 
tidigare på säsongen på lager samt att med järnväg frakta 
ner 7 stora vagnar med snö från staden Fairbanks, som 
även den ligger norr om Anchorage. 
Utlagd på Anchorages gator räckte snön i alla fall till ett 
ca 5 km långt lopp jämfört med det lopp på 18 km som 
normalt går av stapeln på invigningsdagen. 
 
Även andra delar av loppets sträckning påverkas natur-
ligtvis av den på sina håll varma och snöfattiga vintern, 
men förutom problemet med att de stora floderna, sjöarna 
och myrarna ibland inte fryser till ordentligt så är det 
inget som hindrar slädhundsteamens framfart nämnvärt, 
även om det gör loppet svårare och farligare. Värme och 
uttorkning är dock hundarnas fiende nummer ett, då de är 
mer anpassade att klara extrem kyla. Bäst trivs de i tem-
peraturer från -17 till -23 grader. 
Under varma lopp löser slädhundsföraren detta genom att 
försöka vila på dagen och åka på natten när temperaturen 
är lägre. 

När årets lopp startade stod 85 slädhundsförare och runt 
1000 hundar på startlinjen. Vid loppets start måste varje 
slädhundsteam bestå av 12-16 hundar och minst 6 av 
dessa ska man även passera mållinjen med. 
Under loppet kan hundar "tas av banan" av veterinärer 
som vid återkommande kontrollstationer kontrollerar hur 
hundarna mår, eller av hundförarna själva om någon 
skada upptäcks. 
71 ekipage kom i mål i år och vinnare blev för 4:e gången 
amerikanen Dallas Seavey, 28 år, på en tid av 8 dagar, 11 
timmar, 20 minuter och 16 sekunder. Det allra första lop-
pet 1973 vanns av en man vid namn Dick Wilmarth och 
vinnartiden var då nästan 3 veckor! 
Även kvinnor har vid flera tillfällen vunnit loppet, och i år 
stod 26 kvinnliga slädhundsförare på startlinjen. 
Vinster delas ut såväl vid målgång som vid olika 
"checkpoints"(precis som på Vasaloppet), och eftersom 
detta är gammalt guldgrävarland består dessa priser ibland 
av "goldnuggets" alltså guldklimpar! 
(Men även åskådarna har något att kämpa om! Varje år 
genomförs en auktion för att samla in pengar till loppet. 
Vinnarna, som kallas Iditariders, får äran att åka med i 
hundspannen under det ceremoniella loppet.) 
På 1890-talet och under tidigt 1900-tal hittade man myck-
et guld i Alaska och människor kom i horder för att ta del 
av rikedomarna. Man kom med båt till kuststäderna Knik 
och Seward och tog sig sedan till fots till de stora guldfäl-
ten. 
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En som dock inte gav upp var Joe Redington. Han ville 
verkligen ha ett lopp för att visa upp och bevara den gamla 
guldrusch- och postrutten mellan Seward och Nome, men 
han ville också försöka rädda slädhundskulturen och 
hundrasen Alaskan Huskies.  
Han hade sett skotrarna tränga undan hundarna och han 
såg också en fara med detta - en skoter kunde lätt gå sön-
der ute i vildmarken och då var människan chanslös mot 
den vilda naturen och kylan. Med hundarna hade man helt 
enkelt större chanser att överleva ansåg Joe. 
 
Drömmen om ett riktigt långlopp växte sig starkare och 
med hjälp av två lärare, Tom Johnson och Gleo Hyuck, så 
kunde man 1973 för första gången köra "Iditarod - the last 
great race on earth" till minne av den roll som slädhundar-
na och de gamla lederna spelat för Alaskas urbefolkning 
och nybyggare. 

Tävlingsrutten är mycket längre än den ursprungliga Idita-
rod-leden och passerar byar och bosättningar långt från 
bebodda trakter. Man kör till och med loppet i två olika 
sträckningar, en för jämna årtal och en annan för udda, för 
att nå så många människor som möjligt i de annars så iso-
lerade byarna. 
Iditarod-loppet förknippas ofta felaktigt med en händelse 
då ett slädhundsteam undsatte Nome med livsviktiga me-
diciner när en difteriepedimi hotade. Ledarhunden Balto 
står till och med staty i New York! Men denna händelse 
högtidlighålls av ett helt annat slädhundslopp - "The se-
rum race". 
 
Brian Brettschneider skriver "Alaska weather blog" på 
Facebook och han har undersökt hur väderförhållandena 
har sett ut de senaste 40 åren längs loppets bana under de i 
medeltal 10 dagar som loppet tar att genomföra.  

Längs banan finns 11 
väderstationer, några 
sänder data året om 
medans andra har ofull-
ständig data eller data 
med långa uppehåll i 
mätningarna. Dessa 
väderstationer står med 
ca 160 km mellanrum 
och ger tillsammans 
tillräckliga data för att 
Brettschneider har kun-
nat räkna ut medelvär-
den på både snödjup 
och temperatur. 
 
Brettschneider skriver i 
en artikel i Alaska Dis-
patch News från febru-
ari 2015 att mellan 

1973 och 2014 så har medeltemperaturen under de dagar 
loppet körs sträckt sig från -4 grader till -23 grader. 
De flesta år hade dock en medeltemperatur under dessa 10 
dagar som låg mellan -7 grader och -20 grader. Brettsch-
neider kunde också se att åren efter 2006 har varit klart 
kallare än de flesta år från 1970-talet till tidigt 2000-tal. 
Vädret är alltid en okänd faktor att räkna med, och trots 
prognoser och observationer vet man aldrig helt säkert vad 
som väntar. Varje vinter bjuder i Alaska på perioder med 
mycket kallt väder med temperaturer på -40 till -45 gra-
der. Den kallaste temperatur som uppmätts under Iditarod 
var otroliga - 90 grader, inräknat vindens köldeffekt! 
(1973) 

Men ännu intressantare än temperaturen är naturligtvis 
snödjupet för en slädhundsförare. Brettschneider har sett 
att under en 40-års period har snödjupet varierat från 
ganska bra till strålande. I genomsnitt uppmättes 53 cm 
vid denna tid på året, med ett bottenrekord från 1986 med 
23 cm och ett topprekord från 2009 med 114 cm. Snödju-
pet vid årets Iditarod lade sig nära botten av listan då stat-
ionerna rapporterade mellan 18-33 cm i början av mars. 
Under loppets 10 dagar brukar det också falla i genomsnitt 
5-10 cm nysnö. 

Årets upplaga av Iditarod är nu tillända, men förberedel-
serna pågår för fullt bland slädhundsentusiaster runt om i 
världen för att i mars 2017 åter kunna ställa sig på startlin-
jen till "The Last Great Race on Earth"! 
 

Läs gärna mer om Joe Redington och hur han hamnade i 
Alaska på iditarod.com/about/history. Dessutom finns ett 
trevligt nyhetsinslag på http://abcnews.go.com/US/
video/53-iditarod-race-dogs-stranded-home-norway-
38029652 om de femtiotalet hundar från Norge och deras 
förare som blev "strandsatta" i USA efter årets Iditarod. 
 
Bilder: www.pixabay.com 

Carola Andersson Wikman, Svärdsjö 



VÄDERBITEN nr 2-2016 12 

 

 

Ovanligt varmt väder med sydliga vindar, samt inflöde av 
varmare havsvatten från Atlanten gjorde att isutbredning-
en i Arktis var ovanligt liten under den gångna vintern. 
Speciellt låg isutbredning rådde i Barentshav och Karaha-
vet. Även snötäckets utbredning på norra halvklotet var 
ovanligt liten under både februari och mars. 
Havsisens nådde sitt årliga maximum i Arktis den 24 mars 
med en utsträckning på 14,52 miljoner km², vilket är den 
lägsta noteringen sedan satellitmätningar började göras år 
1979 och aningen lägre än rekordnoteringen från förra 
året. För mars månad var årets isutbredning den näst 
lägsta sedan mätningarna startade. Isen täckte under mars 
månad i medeltal 14,43 miljoner km², vilket är 1,09 miljo-
ner km² lägre än medelvärdet för åren 1981 till 2010. Vid 
månadens utgång var isutbredningen lägre än normalt 
överallt i Arktis utom i Labradorhavet, Baffin Bay och 
Hudson Bay. Speciellt lite is var det i Barentshav och Ka-
rahavet. 
Förutom att havsisens utbredning i Arktis varit liten under 
de senaste åren, så har även isens ålder minskat. I mitten 
av mars beräknades att 70% av den totala arktiska havsi-
sen var is som bildats under den senaste säsongen och 
30% var is som var två år gammal eller äldre. Endast 3% 
av isen beräknas vara fem år gammal, eller äldre. Den 
äldsta isen finns koncentrerad till ett område norr om 

Grafen visar åldersfördelningen av Arktis istäcke under vecka 11 från år 1985 till 2016. Man kan tydligt se trenden att ande-
len ettårig is ökar och andelen äldre is minskar.  
 
Källa: NSIDC courtesy University of Colorado Boulder, M. Tschudi, C. Fowler, J. Maslanik, R. Stewart, W. Meier. 

Grönland och vidare norr om den kanadensiska övärlden. 
Man kan konstatera att livstiden för isen i Arktis minskat 
betydligt på senare år. Nu överlever isen som mest tre eller 
fyra år innan den smälter eller driver söderut genom 
Framsundet mellan Grönland och Spetsbergen vilket är en 
stor skillnad mot tidigare då mycket av isen överlevde 
uppåt tio år. 
 
Källa: National Snow & Ice Data Center. NSIDC. 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Rekordlite is i Arktis 
För andra året i rad 
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Högsta lufttrycket i juni 
Det högsta lufttrycket för en junimånad i Sverige från år 
1900 och framåt har noterats 1979 
med 1044,8 hPa i Sveg. Detta mäktiga högtryck saknar mot-
svarighet då högtrycken sommartid brukar vara flacka. 
(Källa SMHI). 

Lägsta lufttrycket i juni 
Lägsta lufttrycket för en junimånad i Sverige sedan år 1900 
och framåt noterades 1938 då ett djupt och omfattande låg-
tryck vid Skottland försköts in över mellersta Skandinavien.  
Storlien noterade då 976,2 hPa.  
(Källa SMHI). 

Svenska lufttrycksrekord 

Läget den  3 juni 1979 kl. 06   (Källa NCEP reanalysis)  Läget den 29 juni 1938 kl. 01. (Källa NCEP reanalysis) 

Jörgen Wireén, Våmhus OBS. Kartor finns endast för läget kl. 01 varje dygn. 

Redaktören avgår 
Som jag tidigare skrivit så kommer undertecknad att avgå 
som redaktör i sommar. Jag avgår också från styrelsen, i 
styrelsen har min post varit övrig ledamot. Jobbet som 
redaktör är inte kopplat till posten som ledamot i styrelsen 
utan är helt fristående. Jag kommer, om det behövs och 
ingen anmäler intresse för att ta över redaktörsskapet in-
nan nästa stoppdatum den 15 juli, att ta hand om ett num-
mer av Väderbiten under sommaren 2016 med informat-
ion om årsmötet, statistik, m.m. 
 
Redaktionen ser alltså som vanligt fram emot en massa 
intressant material och statistik från er medlemmar. En 
fortsättning för föreningen Väderbitarna efter årsmötet 
verkar nu mera troligt än en avveckling. Redaktörsskapet 
är en rolig del att sköta i föreningen och tidningen är en 
viktig bit av vår verksamhet. Jag har använt Publisher 
som jag tycker fungerar bra för att sätta ihop tidningen. 
Du som axlar jobbet som tidningsmakare får ta del av 
mallar och gamla nummer av tidningen för att komma 
igång, eller så kanske du har helt andra ideér om hur tid-
ningen ska göras, vilket kanske är ännu bättre! Vi har kört 
i samma hjulspår ett antal år och förnyelse välkomnas! 
Tycker du att det verkar vara något för dig, att sköta redi-
geringen av Väderbiten, så tveka inte att höra av dig till 
redaktionen eller någon i styrelsen. 
Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2. 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Studiebesök på Foreca 
Onsdagen den 7 september 2016 klockan 14.00 
till 15.30 planerar Väderbitarna ett studiebesök 

hos Foreca i Sollentuna. 
Foreca berättar om företaget och hur meteorolo-

gen jobbar. Kaffe och fika ingår. 
 

Mer information om plats och hur du anmäler 
ditt intresse kommer i nästa nummer  

av Väderbiten. 

Ny webredaktör sökes! 
Föreningen behöver snarast en ny webredaktör som kan ta 
hand om hemsidan, annars kan föreningen tvingas stänga 
ner hemsidan. 
Ett roligt uppdrag för den som kan 
tekniken. Intresserad? Kontakta An-
ders Undin för mer information. 
 
E-post: anders.undin@vaderbitarna.se 
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Väldig kyla 
 

Hämtat ur tidningen  
Dalpilen 30 januari 1875. 

 
Wäderleken. I torsdags höjde sig, för första gången sedan 
sistlidne höst, qwicksilfret öfwer nollpunkten och äfwen i 
går fortwarande den blida temperaturen. Den djupa snön 
har i följd deraf börjat i någon mån sjunka samman. 
Rörande den stränga kölden sistlidne söndag föreligga nu 
från många håll uppgifter. Enligt all sannolikhet war 
Falun nu, liksom flere gånger under innewarande winter, 
en af de kallaste punkterna i hela landet och med säkerhet 
uppgick kölden här på flere ställen i och inwid staden till 
–45° *) 
Först fram emot middagen hade qwicksilfret i termomet-
rarne åter hunnit upp till –40 grader. Wid Furudals bruk i 
Ore uppgifwes en sprittermometer hafwa wisat –46°. Från 
Ore och Rättwik meddelas, att qwicksilfret der hamrats 
som bly. I Ore prestgård wisade termometern under en-
bart några minuter på söndagseftermiddagen –39 á –40°, 
eljest höll sig qwicksilfret hela dagen under sist nämde 
gradtal. På Ickholmen smälte i fria luften utstäldt qwick-
silfwer kl. ½12 f.m., men först en timme senare hade det 
samma i termometern hunnit upp till –40° och kl. 5 e. m. 
sjönk det åter derunder. I Hedemora uppgick kölden till –
40 och i kringliggande nejd såsom wid Grådö och i Norr-
hyttan till –42 á –43 grader. Från Gefle uppgifwes högst –
33 á –34 grader, från Hernösand –37, från Haparanda –34 
á 35 från Upsala –39½, från Stockholm –30 och från 
Karlstad –32 grader. I Stockholms utkanter lärer dock 
kölden uppgått till –35 och i kringliggande bygder till -38 
á 39 grader. En så skarp köld lärer weterligen aldrig 
blifwit iakttagen i mellersta Swerige. 
 
*) Ända till –48° hafwa wi hört uppgifwas och från åt-
minstone ett ställe i staden med tillförlitlighet –46°. Då 
flere af de kallaste punkterna här har dock köldgraderna 
ej med säkerhet kunnat iakttagas af brist på sprittermo-
metrar.  
 

Uppsnappat av Lars Andersson, Borlänge 

För 141 år 
sedan 

Aprilkyla 
 
Nu i år fyllde det svenska 
köldrekordet för april 

månad 100 år, noteringen 
lyder –36,5°C. Den rekord-

låga temperaturen uppmättes i Karesu-
ando den 6 april 1916. Vid flera tillfällen har det varit 
nästan lika kallt, -36,1°C i Vuoggatjålme april 1956, -
36,0°C i Naimakka april 1991 och –35,4°C i april 1955, 
även den noteringen är från Naimakka. 
De senaste årtiondena har det varit sällsynt med riktigt 
bister aprilkyla i landet. Senast temperaturen gick under –
30°C var år 2001 då Naimakka uppmätte –30,6°C den 16 
april. 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

För 100 år 
sedan 

Läget, 
en rapport från valberedningen 

 
Den 17 april hade valberedningen och styrelsen ett 
möte i Avesta/Krylbo. 
Valberedningen jobbar på och kan meddela att det 
nu finns kandidater till alla ’tyngre’ poster i styrel-
sen. Men det fattas alltså fortfarande folk för att 
kunna välja en helt komplett styrelse på kommande 
årsmöte, så uppmaningen står fast, är du intresserad 
att vara med i Väderbitarnas styrelse så kontakta 
valberedningen, just ditt engagemang betyder 
mycket!  
För dig som inte varit med i styrelsen tidigare är det 
här ett utmärkt tillfälle att ta plats i styrelsearbetet 
eftersom de poster som är vakanta är några av de 
’lättare’ och som kan ses som en mjukstart i före-
ningsarbetet. Långsiktigt så är det nya ansikten som 
behövs i föreningens ledning! 
 
Valberedningens rapport den 17 april: 
 
Vice ordförande, kassör och övrig ledamot nr 1 val-
des alla för en tid av två år i samband med årsmötet 
juni 2015, dessa poster ska alltså inte gå till val i år. 
För de poster som går till val nu i juni 2016 ser det 
ut som följer. 
 
Till posten som … 
 
...föreningens ordförande finns kandidat. 
 
… sekreterare finns kandidat. 
 
… övrig ledamot nr 2 finns kandidat. 
 
… övrigt ledamot nr 3, vakant. 
 
… suppleant, vakant. 
 
Förutom posterna till styrelsen saknas kandidater 
som kan ta hand om jobbet som redaktör för Väder-
biten och en webredaktör som kan sköta hemsidan. 
 
Kontakta valberedningen om du är intresserad av att 
ställa upp för val till någon av posterna ovan. 
Kontaktuppgifter till valberedningen: se sidan 3. 
 

Styrelsen och valberedningen 
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Vårfloden 1916... 

...orsakade den värsta översvämningen un-
der 1900-talet längs Dalälven. De kraftiga 
flödena berodde på att mycket snö fanns ute 
i markerna och i kombination med varmt 
väder och riklig vårnederbörd steg vattenni-
våerna snabbt ibland annat Dalälven. 
Redan i oktober 1915 förkom ett tunt 
snötäcke i Falun. Från och med den 23 okto-
ber och under början av november månad 
var snödjupet upp till 18 cm (maximum den 
10 november), senare under november före-
kom bara ett tunt snötäcke. I december 
ökade sedan snödjupet hastigt och var 
knappt en halv meter eller mer exakt 43 till 
48 cm den 12:e till 31:a december. –30°C 
noterades den 5 december 1915. Januari 
1916 hade ett snötäcke under hela månaden 
som varierade mellan 39 och 54 cm. Den 18 
januari var det –28,8°C. Februari hade 
snödjup mellan 35 och 51 cm. Mars hade 51 
till 74 cm snö och det var –26,8°C den 23:e.  
Den första april var snödjupet 57 cm och 
den 26 april var det slutligen barmark. 
Av Falustatistiken framgår vidare att den 9:e och 10:e maj 
förekom ett kraftigt regn som gav 49,2 mm dessa två da-
gar. Under perioden 1 mars till och med 31 maj fick Falun 
totalt 214,2 mm varav 112,3 mm föll under maj månad. I 
rapporten anges bl. a. följande uppgift om: ’såsom snö 
magasinerad vattenmängd vintern 1915-1916’ Dalälvens 
flodområde beräknades ha en magasinerad snömängd på 
5636 miljoner m³ vatten den 1 mars och 4906 miljoner m³ 
den 1 april. Även år 1959 och 1985 var vattennivåerna 
höga i Faluån, men för att nå upp till 1916 års nivå fatta-
des 124 respektive 134 cm. 
Källa: SMHI 

Lars Andersson, Borlänge 

För 100 år 
sedan 

Station Vattendrag Max Min Diff 

Transtrand Västerdalälven 11 maj 1-2 maj 572 cm 

Leksand Österdalälven 19 maj 29 mar- 5 apr 379 cm 

Isala Svärdsjövattendraget 12 maj 27-30 sep 300 cm 

Norslund Runn 12 maj 27-28 mar 313 cm 

Djurås Dalälven 14 maj 28-31 mar 730 cm 

Bomsarvet Dalälven 15 maj 27 mar 557 cm 

Torsång Dalälven 16 maj 28 mar-1 apr 453 cm 

Fäggeby Dalälven 17 maj 27-28 mar 584 cm 

Strömsnäs Dalälven 18 maj 6 okt 495 cm 

Station   Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 

Flötningen Medelv.   43 39 93 88 96 100 35 

  Max   74 85 100 95 114 110 79 

Gråtbäck Medelv. 5 39 115 115 106 132 94   

  Max 26 58 125 122 116 147 122   

Idkerberget Medelv. 1 22 66 83 81 104 64   

  Max 10 30 81 91 89 114 97 8 

Falun Medelv.   6 37 47 43 66 19   

  Max   18 48 54 51 74 57   

Snödjup i cm på några stationer längs Dalälvens flodområde 

Datum för min och max vattenstånd samt differensen mellan 
dessa under år 1916. 

Bomsarvet/Borlänge 

Torsång 

Isala/Svärdsjö 
Leksand 

Strömsnäs/Avesta 

Fäggeby 

Djurås 

Transtrand 

Falun 

Idkerberget 

Gråtbäck 

Flötningen 

På Filmarkivets hemsida finns en film från Falun år 1916 där 
man dokumenterat översvämningarna, titta gärna på den. 
Skärmdump till vänster. /red. 
 
http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=22 
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APRIL 1956 
Månaden var kyligare än vanligt i hela Sverige. Minst 
underskott rådde i västra Dalarna och nordvästra Värm-
land där det var knappt 1 grad. Däremot var det mycket 
stora underskott på 3-4 grader i norra Norrland samt 
framför allt i sydöstra Gästrikland och nordöstra 
Uppland. I det senare området var medeltemperatu-
ren den lägsta uppmätta under en aprilmånad under 
1900-talet fram till dess. Resten av landet hade avvi-
kelser på omkring 2 grader. När det gäller nederbörden så 
fick man mest mot normalt, mer än 150%, i sydöstra Små-
land, östra Uppland samt stora delar av Jämtland. De 
största underskotten hade man i nordvästra Bohuslän och 
södra Värmland. Här föll det mindre än 25% av bruklig 
mängd. För övrigt hade landet nära normal nederbörd. I 
sydöstra Götaland var solskenstiden lokalt ned till 55% av 
den normala.  
De första dagarna strömmade milda västliga vindar in 
över södra Sverige. Efter att ett lågtryck hade passerat 
Götaland den 3-4 utbredde sig dock kalluften över Ishavet 
och norra Skandinavien återigen söderut. I samband med 
ett lågtryck över Sydsverige och Nordtyskland föll en del 
snö över Götaland och östra Svealand den 5-6. Efter detta 
uppstod en högtrycksrygg genom landet varvid för 
årstiden ovanligt svåra nattfroster uppträdde. Exem-
pelvis uppmättes temperaturer på ned till -19 i Dals-
land och 10-11 minusgrader i norra Skåne. Den 8 när-
made sig nederbördsområden både från öster och väster. 
Det från väster tog överhanden och gav de följande dagar-
na ostadigt väder i hela landet med regn längst i söder, 
annars mest snö. Ett dellågtryck uppstod natten till den 11 
över gränstrakterna mellan Götaland och Svealand. Det 
rörde sig till norra Östersjön och norra Baltikum där det 
blev liggande kvar 
några dagar. Detta 
lågtryck gav upp-
hov till ihållande 
snöfall i stora de-
lar av Norrland 
och östra Svea-
land, vilket gjorde 
att det i Öregrund 
på norra Upp-
landskusten föll 
63 mm på 3,5 
dygn samt att 
snödjupet ökade till 48 cm. Fortfarande vid månads-
skiftet låg det här i trakterna kvar ett snötäcke på 10-
20 cm.  
I gränsområdet mellan varm luft över Sydosteuropa och 
kall luft i norr bildades den 17 ett lågtryck över Tyskland 
och Polen. Det orsakade hårda nordostliga vindar tillsam-
mans med stora snömängder över sydöstra Småland, 
Öland och Gotland. Även ostligaste Svealand fick en 
påspädning av snötäcket. Den efter följande veckan 
rådde uppehållsväder i Sverige. Fortsatt ganska kyliga 
nordostvindar rådde över Götaland och östra Svealand. 
Övriga delar av landet hade svaga och växlande vindar. 
Dessutom steg dagstemperaturerna starkt i inlandet. Må-
nadens sista dagar hade vi mulet och disigt väder i stora 
delar av Sverige i samband med lågtryck över Centraleu-
ropa. Dagstemperaturerna sjönk återigen. Särskilt låga var 
de vid Ostkusten där utbredda dimområden uppträdde. 
Södra Götaland fick regn den 30. 
Landets högsta temperatur var +18,5 som man hade i 
Bispgården, Jämtland, den 24. Kallast i Sverige var -36,1 i 
Vuoggatjålme, Lappland, den 7. 

MAJ 1956 
Sverige hade varmare än normalt med överskott på som 
mest 2 grader i nordöstra Götaland, sydöstra Svealand, 
samt de östra delarna av Hälsingland, Medelpad och Ång-
ermanland. Endast områdena närmast kusterna runt landet 
hade nära normal tem-
peratur. Det var en 
mycket torr månad 
på många håll. Lan-
det som helhet fick 
endast 43% av nor-
malmängden. Torr-
ast hade södra Norr-
land, Mälardalen, 
nordöstra Götaland, 
Gotland, Öland och 
Blekingekusten där 
man bara uppnådde 
10-20% av normal 
mängd. Endast de västligaste delarna av fjälltrakterna 
uppmätte ett litet överskott. 
Till en början rådde kyliga nordostvindar över Götaland 
och östra Svealand. I övriga delar av landet steg dagstem-
peraturerna i samband med ett högtryck över Mellansve-
rige. Efter den 3 bildades ett mäktigt högtryck över Cen-

traleuropa varvid det 
för första gången på 
länge infördes varma 
vindar från väst och 
sydväst över hela Sve-
rige. Bara några dagar 
senare inleddes en 
period med ostadigare 
väder. Den 6 och 7 
regnade det på de 
flesta håll i landet. 
Den 9-10 rörde sig ett 
regnväder ganska 

snabbt från England till sydvästra Götaland där det stan-
nade upp och gav ganska stora mängder. Trots något osta-
digt väder en tid så föll endast obetydlig nederbörd senare 
i landet. Särskilt nordöstra Götaland, östra Svealand och 
sydöstra Norrland hade besvärande torka. Den 17-18 
nådde kylig luft från Ishavet in över Norge och Nordsjön, 
samt senare Sverige med västliga vindar. Dagstemperatu-
rerna sjönk avsevärt och nattfroster uppträdde ganska all-
mänt i Sydsveriges inland de följande dygnen.  
Den 20 började en högtrycksrygg under förstärkning röra 
sig österut från Nordsjön och sydvästra Skandinavien. Den 
ombildades till ett högtryck över Sverige och Baltikum 
varvid det blev soligt och allt högre dagstemperaturer. 
Omkring den 25 var det slut på friden igen då ostadigare 
väder inträdde i form av ett lågtryck från Brittiska öarna. 

Det tog sig in över Nordtysk-
land och Danmark. Regn föll 
huvudsakligen i de västra delar-
na av Göta – och Svealand 
samt i fjälltrakterna. Månadens 
sista dagar rådde ganska kyliga 
västvindar över Norrland me-
dan det var ganska varmt längre 
söderut. Fjälltrakterna fick yt-
terligare en del nederbörd. 
Varmast i Sverige den här 

gången var Ekefors, Kronobergs län, som den 30 anteck-
nade +29,5. Motsatsen var -15,1 i Vuoggatjålme, Lapp-
land, den 1. 

Väder från förr 
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JUNI 1956 
Medeltemperaturen var nästan normal i hela landet. De 
största avvikelserna var ett underskott på 1 grad i nord-
västra Svealand och sydvästra Norrland, samt ett lika stort 
överskott i gränstrakterna mellan Södermanland och Ös-
tergötland men även i nordostligaste Norrland. Neder-
bördsfördelningen i Sverige var ovanlig. Landet som 
helhet fick 147% av normalmängden, men mycket 
ojämnt fördelad. Medan delar av inre Götaland fick 
50-75% av bruklig mängd kom det mycket stora 
mängder i Svealand, på sina håll 2-3 gånger det nor-
mala. Även i Norrland föll rikliga mängder, men med 
lokala torra områden. Nya månadsrekord uppnåddes i 
bl.a. Stockholm med 113,4 mm. Även i Västerås med 
124,5 mm och Särna med 150,8 mm var det nya re-
kord för juni sedan 
mätningarnas bör-
jan. En mycket stor 
mängd rapporteras 
från Storfjället, Sä-
len, som fick 246,4 
mm. Antalet åskda-
gar var påfallande 
stort i Östersjöns 
kusttrakter med 
lokalt 5 sådana.  
Månaden började med 
ostadigt men ganska varmt väder fram till den 8. Flera 
regnområden passerade från västsydväst och på sina håll 
uppmättes stora mängder. 30 mm föll i Övertorneå den 1 
och Strömstad den 4. En högtrycksrygg bildades strax i 
väster den 9 och kom in över oss. Det blev stadigare väder 
samt varmt. Dagarna 9-12 nådde mycket varm luft från 
Ryssland och Baltikum in över stora delar av landet. 
Den 11 och 12 var dygnsmedeltemperaturen i Lapp-
land 10 grader över den normala. I Centraleuropa var  
det samtidigt kyligt och ostadigt. Som vanligt blev det 
konfrontation mellan den luftmassan och den varma över 

Ryssland vilket resulterade i 
två lågtrycksutvecklingar 
över Polen. Båda dessa 
regnväder berörde Sverige 
den 12-17. Under fem-
dygnsperioden 12-16 föll 
det mesta regnet, mer än 
50 mm, i ett stråk från 
norra Värmland och Da-
larna via Västmanland 
och Sörmland till Gotland. 
Mer än hela månadsnorm-
alen kom dessa dagar i 
Mälardalen och på Got-
land.  

En kortvarig högtrycksrygg kom in västerifrån den 21 
men bröts snabbt ned av inträngande kylig luft från Isha-
vet den 24. Dygnsmedeltemperaturen var den 29 mer än 5 
grader under den normala i de inre delarna av landet, mest 
beroende på mycket kyliga nätter. På vissa utsatta platser i 
inre Götaland förekom till och med nattfrost. Vädret var 
samtidigt ostadigt med regn eller regnskurar.  
Månadens varmaste plats var Simonstorp, Östergötland, 
där man noterade +32,6 den 9, tätt följt av av Södertälje 
som samma dag hade +32,5. Den lägsta temperaturen blev 
-4,6 den 5 i Dikanäs, Lappland. 
 
Källa: SMHI:s månadsöversikter.   

 Hans Östlund, Krylbo                                                       

Sommarprognos 2016 
De kartor och texter som ligger till grund för denna pro-
gnos kommer från Brittiska vädertjänsten. De värden som 
ges i avvikelser från de normala är i förhållande till peri-
oden 1971-2000. Dessutom avser de en hel 3-
månadersperiod. Under en sådan kan ju helt olika väder-
förhållanden råda, men i sådana här prognoser anges bara 
de genomsnittliga avvikelserna under en hel sådan period. 
Man räknar med en träffsäkerhet på 60-70% så risken för 
felprognos är alltså stor. 

Under perioden juni - augusti väntas medeltemperaturen 
med 75-85% sannolikhet bli 0,5-1,5 grader över den nor-
mala, mest i nordost. Avvikelsen blir störst i början av 
perioden och minskar sedan alltmer. Nederbörden tros 
med 55-70% sannolikhet bli något över den normala. San-
nolikheten för det är störst i norr. Medellufttrycket förvän-
tas bli upp till 0,5 hPa under det normala med den största 
sannolikheten första hälften av perioden. Alldeles i början 
av perioden dock något över normalt lufttryck, särskilt 
längst i nordost. Under andra hälften av perioden troligen 
något över det normala längst i söder. I övrigt antas nästan 
hela Europa få varmare än normalt med den största sanno-
likheten över Nord – och Osteuropa samt på Ishavet. Den 
största avvikelsen mot normalt får norra Ryssland, särskilt 
första hälften av perioden. Bara i sydvästligaste Europa 
blir det nära normal temperatur. Endast havet väster om 
Brittiska öarna får kyligare än normalt. Angående neder-
börden så tros den bli något över den normala över västra 
och norra Skandinavien, på havet mellan Brittiska öarna 
och Island samt i ostligaste Medelhavsområdet. Torrare än 
vanligt får sydvästra Europa. Medellufttrycket förväntas 
bli något under det normala i området från Nordatlanten 
upp till Ishavet. Särskilt stor blir avvikelsen under andra 
hälften av perioden över Grönland och Island. Även Syd-
osteuropa tros få ett medellufttryck under det normala, 
särskilt östra Medelhavsområdet. Över normalt medelluft-
tryck blir det i sydvästligaste Europa samt delvis även 
över västra Ryssland.  

Hans Östlund, Krylbo 

Köld och värmerekord 
Två stationer i Norge lyckades med bedriften av slå både 
sitt köld och värmerekord för januari under samma må-
nad, något som är mycket sällsynt. Vigra i 
Möre&Romsdal noterade –11,9°C den 9:e och +14,1°C 
den 25:e. De gamla rekorden var –11,5°C uppmätt den 6 
jan 1982 och +13,2°C den 11 jan 1971. Stationen startade 
år 1959. Oppdal-Saeter i Sör-Tröndelag hade –24,2°C den 
9:e och +11,4°C den 24:e. De gamla rekorden här var –
23,4°C den 8 jan 2010 och +9,5°C den 13 jan 2002. Opp-
dal-Saeters mätserie är kortare, stationen startade år 2000. 
Källa: met.no 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
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Välkommen till Väderbitarnas årsmöte 
Lördagen den 18 juni 2016. 

SMHI i Norrköping 
 
12.00: Samling vid SMHI i Norrköping. Föreningen bjuder på en välkomstfika. 
 
13.00:  Årsmötesförhandlingarna börjar. 
 
14.00:  Föredrag. 
 
15.00:  Besök på prognosavdelningen. 
 
17.00:  Årsmötesmiddag på Lilla Krogen i Norrköping. 
 
  (Tiderna är ungefärliga) 
 

 
Alla medlemmar i Väderbitarna - Riksföreningen för väderintresserade inbjuds härmed till vårt årsmöte 2016. 

 
Förslag till dagordning: 
 
§   l. Årsmötets öppnande. 
§  2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet. 
§  3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 
§  4. Fastställande av dagordningen. 
§  5. Val av ordförande för årsmötet. 
§  6. Val av sekreterare för årsmötet. 
§  7. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet. 
§  8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
§  9. Styrelsens resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
§ 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§ 12.  Fastställande av medlemsavgifter.  
§ 13.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 
§ 14.  Val av: 
 a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 
  b) tre övriga ledamöter (varav en skall vara sekreterare) för en tid av två år. 
 c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år. 
 d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter får inte delta i detta val. 
 e) två valberedare för en tid av ett år, varav en är sammankallande. 
§ 15. Behandling av motioner jämte styrelsens utlåtande. 
§ 16. Förslag från styrelsen. 
§ 17. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras. 
§ 18.  Årsmötets avslutande. 

Anmälan. 
Anmälningar till årsmötet görs till Anders Undin senast 5 juni.  

Kom ihåg att meddela om middag önskas. Önskas vegetariskt måste det anges i anmälan. 
Anmälningar tas emot på e-post: anders.undin@vaderbitarna.se eller telefon 0150-489930.  
Det går även bra med vanlig post: Anders Undin, Tingshusgatan 4A, 641 45 Katrineholm. 

 
Välkomna till ett trevligt årsmöte! 
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Jan 2016 
Årets första månad blev kallare än normalt i stort sett hela 
landet, bara några mindre områden i södra delen av Norge 
noterade månadsmedeltemperaturer som var några tiondelar 
över normalvärdet. De största underskotten, som låg på fyra 
till fem grader, uppmättes i de inre delarna av Troms och 
Finnmark. Några stationer satte både värme och köldrekord 
något som är mycket sällsynt, mer om det på sid 17. 
På Sör– och Östlandet samt i inre delar av Finnmark kom 
det mer nederbörd än normalt, lokalt cirka 200%. På Vest-
landet och i Nordnorge föll det på sina håll däremot mindre 
än 50% av den normala januarinederbörden. 
I Arktis låg medeltemperaturerna betydligt över de normala 
på alla stationer. Allra störst överskott noterades på Hopen 
där det var 12,2°C varmare än normalt, det motsvarar en 
medeltemperatur på –2,1°C. Även på Svea Gruva, Barents-
burg och Svalbard Lufthavn noterades måndsmedeltempera-
turer som låg mer än tio grader över normalen. Barentsburg, 
Svalbard Lufthavn och Ny-Ålesund fick alla betydligt mer 
nederbörd än normalt. Mest i millimeter räknat fick Ba-
rentsburg med 87,6mm (179%), mest i procent räknat fick 
Svalbard Lufthavn med 284% (42,6mm). Björnöya hade en 
torr månad med 12,7mm (42%), medan övriga stationer 
hade en månadsnederbörd som strax under normalen. Värt 
att notera är att av Hopens 35,6mm föll hela 30,5mm under 
ett enda dygn, den 30:e. 

Feb 2016 
Medeltemperaturen låg över den normala i praktiskt taget 
hela landet. Det var bara några få fjällstationer i Sydnorge 
som noterade temperaturer som låg nära normalen. De 
största överskotten hittar vi lokalt i de inre delarna av Öst-
landet och Finnmark där det var fyra till fem grader varmare 
än normalt. Månadens lägsta temperatur, -34,1°C uppmättes 
i Karasjok den 28:e. Vi får gå tillbaka ända till år 1971 för 
att hitta en februarimånad där den lägsta temperaturen note-
rats så sent i månaden. 
Nederbörden för landet som helhet var 135% av den nor-
mala. På sina håll föll det mer än tre gånger så mycket ne-
derbörd som normalt i inre delar av Finnmark. Kautokeino 
satte nytt rekord för hög månadsnederbörd med noteringen 
42,4mm. Gamla rekordet var 38,3mm från feb 1998. Mät-
ningarna startade år 1895. Även Sihccajavri satte nytt må-
nadsrekord för februari med 61,7mm. Gamla rekordet var 
57,8mm från feb 1920. Stationen startade år 1912. På Öst-
landet var det däremot mycket torrt på sina håll, lokalt föll 
mindre än 30% av normalen. 
I Arktis var det var det varmare än normalt på alla stationer. 
Största överskottet noterades på Hopen där det var 10,7°C 
varmare än normalt, vilket motsvarar en medeltemperatur 
på –3,0°C. Alla stationer uppmätte mindre nederbörd än 
normalt. Allra minst fick Svalbard Lufthavn där det endast 
kom 2,4mm, eller 13% av normalen 
 

Mars 2016 
Även mars månad blev varmare än normalt, för landet som 
helhet var överskottet tre grader vilket gör årets marsmånad 
till en av de tolv varmaste sedan år 1900. De största över-
skotten uppmättes i inre delar av Östlandet och Finnmark 
med fyra till fem grader över normalen. Flera stationer satte 
också nya rekord för hög maximitemperatur, bl.a. Lindesnes 
fyr där det var +14,9°C den 17:e och Sognefjellshytta (1415 
m.ö.h) där det var +12,0°C den 15:e. 
Landet som helhet fick 95% av den normala månadsneder-
börden. Lokalt föll det mer än dubbelt så mycket nederbörd 
som normalt i inre delar av Östlandet, medan man fick 
mindre än 30% på sina håll på Vestlandet. Längst in vid 
Sognefjord var det extra torrt med mindre än 10% av norm-
alen. 
I Arktis var medeltemperaturen över den normala på alla 
stationer även denna månad. Störst överskott noterades på 
Hopen där det var 9,3ºC varmare än normalt, vilket motsva-
rar en medeltemperatur på –4,4ºC. På Björnöya, Isfjord Ra-
dio och Barentsburg föll det mer nederbörd än normalt. 
Mest av dessa fick Barentsburg med 97,2mm (194%). Öv-
riga stationer noterade mindre nederbördsmängder än nor-
malt, allra minst kom det på Svalbard Lufthavn med 8,4mm 
vilket motsvarar 37% av normalen. 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Vädret i Norge 
Jan–mar 2016 

Alla uppgifter är hämtade ur 
Meteorologisk institutts 
Vaeret i Norge, Klimatologisk 
månedsoversikt, Jan–mar 2016 

Vid kartan hittar du de lägsta 
respektive högsta månads-
medeltemperaturerna, absolut 
lägsta resp. högsta noterade 
temperaturerna samt största 
dygns & månadsnederbörd 
bland de större väder-
stationerna i Norge. 

Haukeland-Storevatn 
Jan 337,2mm 
Feb 436,7mm 

Lyngdal 
+19,1°C 17 mar 

Maudal 
80,6mm 27 jan 
79,0mm 29 mar 

Ytteröyane fyr 
Feb +3,8°C 

Svinöy fyr 
Jan +3,0°C 

Lurøy 
Mar 280,0mm 

Karasjok 
-34,1°C 28 feb 

Tafjord 
+12,3°C 7 feb 

Balestrand 
79,1mm 2 feb 

Suolovuopmi 
-30,7°C 22 mar 

Sunndalsöra 
+17,2°C 26 jan 

Sihccajavri m.fl. 
Feb -11,1°C 

Nyrud 
Jan –20,7°C 

Cuovddatmohhki 
-42,5°C 7 jan 

Gaustatoppen (1804 m.ö.h) 
Mar –7,5°C 

Bingsa 
Mar +5,8°C 



VÄDERBITEN nr 2-2016 20 

 

 

Korsord nr 92 
Lösenordet som söktes i förra korsordet 
och som hör vintern till var minusgrader. 
 
Vinnare i förra korsordet blev: 
Hans Molin, Lidingö 
Grattis! 
 
Denna gång beskriver lösenordet något 
som många av oss använder dagligen. 

 1     2     3    4     5      6     7     8     9    10 

          

Lös korsordet, stuva om de tio bokstäver-
na och skicka in det rätta lösenordet  
senast den 15 juli 2016. 
 
Till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23  Svärdsjö 
 
eller e-post 
0246-61103@telia.com 
 
Två trisslotter väntar i första pris! 
Lycka till!    

Lösning nr 91 

En skön sommar önskar redaktionen! 
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Välkomna till  
Väderbitarnas  

årsmöte den 18 juni 
på 

 SMHI i Norrköping! 
 

(Läs mer i inbjudan på sidan 18) 


