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Bakgrund 
Trafikverket tar fram nationella årstidsstyrda beredskapsplaner för varje årstid 

inom järnväg, för att förebygga och minimera årstids- och väderrelaterade risker. 

Denna rapport omfattar uppföljning av nationell beredskapsplan för sommaren 

inom järnväg under perioden vecka 23-35, 2022. 

 

Syfte 
Syftet med rapporten är att sammanfatta sommaren och identifiera förbättringar.  

 

Metod 
Material till rapporten har hämtats in från entreprenörer via distrikt, 

järnvägsföretag och Trafikverket. Information om väder har arbetats fram av SMHI. 

Statistik har hämtats från Trafikverkets datasystem främst LUPP på utvalda 

orsakskoder för sommaren. 

För att utveckla arbetet med beredskapsplaner och uppföljningsrapporter finns en 

samarbetsyta inom ramen för Tillsammans för Tåg i Tid (TTT). Där fokus ligger på 

förbättringsarbete till kommande årstidstyrd beredskapsplan samt följa upp 

föregående årstidsstyrda beredskapsplan.  

 

Mål 
Målet är att utvärdera effekter av åtgärder, identifiera förbättringsförslag samt 

analysera den samlade hanteringen av sommarens störningar i järnvägstrafiken. 

Arbetet ska resultera i förslag på åtgärder inom gemensamma förbättringsområden 

och åtgärdsprogram, för att förbättra den egna beredskapen inför liknande 

händelser. Detta kommer att resultera i ökad robusthet i anläggningen för 

järnvägsbranschen, ökad punktlighet och ökat förtroendet för tåg som 

transportmedel.  

Arbeta säkert! Vi uppmanar alla som arbetar i anläggningen att vid 

varje tillfälle arbeta säkert och följa dom säkerhetsbestämmelser som 

gäller enligt TDOK 2016:0289 

 

Orsakskoder 
För att få en jämförelse med tidigare år fokuseras rapporten på orsakskoder som är 

relaterade till årstids och väderrelaterade händelser. Koderna är valda för att 

fokusera på att identifiera åtgärder för att minska konsekvenserna av effekter på 

väderförhållanden. Även en kort sammanfattning av samtliga koder presenteras för 

att få en helhetsbild av utvecklingen kring utmaningar inom järnvägen. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0289.pdf


 

 

Sammanfattning 
Trafikvolymen fortsätter att öka under sommarmånaderna. Trenden håller i sig från 

föregående tertial och samtliga månader utom juli når högre trafikvolymer än innan 

pandemin. Störst ökning visar Storstad med 8 % större trafikvolym, där både 

resande och godstrafik ökar.  

Vädret blev något varmare än normalt i stora delar av landet. Sommaren har bjudit 

på ett smörgåsbord av händelser som solkurvor, åska och bränder och andra 

utmaningar som följer med vädret.  

Antalet fel på infrastrukturkoder kopplat till enbart sommarkoder har under 

perioden gått upp och relateras i stor utsträckning till kontaktledning, medan övriga 

koder visar en positiv utveckling.  

Olyckor och tillbud har gått ner med över 1000 merförseningstimmar.   

Driftledning har brutit en uppåtgående trend om än marginellt. 

Järnvägsföretagens koder kopplat till bränder har ökade kraftigt under våren och 

har fortsatt ligga på en hög nivå jämfört med sommaren 2021.  

Värt att notera att i uppföljningen sommar endast finns 4 st. koder kopplat till 

järnvägsföretagens koder under sommaren. Därför är det stora skillnaderna i 

merförseningstimmar när man jämför med utfallet totalt där samtliga koder är 

representerade. Längre fram i rapporten tittar vi in i detalj på respektive kod. 

Många av händelserna går ändå att förebygga i stor utsträckning genom egna 

åtgärdsprogram och förberedelser inför årstiden. 

Utbildning och fortbildning är A och O! Som exempel fortbildade en entreprenör sin 

personal för att minska antalet uppkörda växlar. Resultatet blev att antalet 

uppkörda växlar minskade från 17 st. uppkörda växlar till 0 st. jämfört med 

föregående period. Regionen norr fokuserade på att minska antalet djurpåkörningar 

med att bygga och underhålla stängsel vilket minskade antalet påkörda djur med 50 

%. Det här är bara två exempel på hur det gick att minska olyckor och tillbud med 

67 % i region Norr. 

Trafikverket har under sommaren tillsammans med branschen, arbetat och 

uppdaterat broschyren ”tillsammans blir vi bättre” där dom mest förekommande 

händelserna kan undvikas i stor utsträckning. Den är i första hand till för dig som 

arbetar operativt med järnvägstrafik i fortbildning och utbildning. Syftet är att göra 

det enklare för lokförare, trafikledning och underhållsentreprenörer att 

kommunicera och jobba nationellt med förbättringar men broschyren är också ett 

stöd för övriga målgrupper i branschen. Genom att följa dessa tips och råd, men 

också att förstå varandra i vissa situationer.  

Syftet är att göra det enklare för lokförare, trafikledning och 

underhållsentreprenörer att kommunicera och jobba nationellt med förbättringar 

men är också ett stöd för övriga målgrupper i branschen. Den finns också att 

beställa i enstaka exemplar för dom som inte har möjlighet att ladda ner den under 

oktober genom att skicka en  mail till beredskapsplaner@trafikverket.se.  



 

 

Tillsammans ökar vi järnvägens robusthet och punktlighet genom att dela 

erfarenheter, där vi alla är en del av ett pussel där varje bit behövs för att få det att 

fungera och nå våra gemensamma mål. 

Vädervarningar är viktiga för att kunna vara förberedd med rätt utrustning, rätt 

utbildning att kunskap att hantera verktygen. Konsekvensbaserade väderprognoser 

infördes hösten 2021. Väderprognoserna ska användas dagligen under hela året, för 

att i god tid samla berörda om vilka förberedelser som behöver på respektive 

ansvarsområde. Är samtliga rätt förberedda inför alla typer av oväder så ökar 

punktligheten. Osökt kommer vi in på säkerhet. Säkerhet och punktlighet går hand i 

hand och skapar trygghet för kunden som ska känna att man kan lita på tåget som 

transportmedel. Har kunden information i god tid vad som påverkar resan kommer 

kunden att uppleva oss som ansvarsfulla, någon som visar omsorg, någon som 

skapar trygghet för mig som resenär och som det går att lita på i alla väder. 

 

Merförseningar totalt 
Längre fram i rapporten tittar vi in i detalj på respektive kod kopplat till infrastruktur och 

utvecklingen kopplat till tidigare år. Diagrammen nedan visar att merförseningar totalt har 

gått upp under perioden. 
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Uppföljning årstidsrelaterade risker 

Infrastruktur 
Antalet fel på infrastrukturkoder kopplat till enbart sommarkoder har under 

perioden gått upp och ökningen är i stor del kopplat till kontaktledning. 

 

Olyckor och tillbud 
Färre antal totalt jämfört med samma period förra sommaren. Uppkörda växlar och 

passerad stoppsignal har gått ner på samtliga regioner förutom i Väst där det visar en 

negativ trend sedan 2019. 
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Natur och väderhändelser 
Antalet fel kopplat till anläggningens driftsäkerhet mot väder och naturhändelser har 

minskat på samtliga koder utom storm.  

 

Översvämning 
En översvämning beroende på vattenledning som orsakat slukhål i Piteå. En 

anledning till nedgången kan vara en regnfattig sommar. En annan kan vara att det 

inför perioden har lyfts hur viktigt det är att avrinningar och trummor hålls fri från 

material och därmed minskat antal händelser. 

 

Träd 
Träd över spår ligger fortsatt på en låg nivå. Trafikverket anses ha orsakat 

avtalsparten skada genom vållande om skadan orsakats av träd på 

Trafikverkets fastighet eller på mark som omfattas av 

vegetationsröjningsservitut oavsett om sträckan är trädsäkrad. 
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Öppningsbara broar 
Merförseningar kopplat till öppningsbara broar ligger på en mycket låg nivå. 

 

Solkurvor 
En viktig del i arbetet med att förebygga solkurvor är att rapportering utförs enligt 

TDOK 2014-0667. Rätt rapportering leder till en bättre analys så att rätt åtgärder 

kan beställas och utföras.   

Uppdaterade riktlinjer för VO Trafik när trafikala åtgärder ska vidtas enligt 

riskklassifiering bandelar. Resultatet av analyserna kommer att ge förutsättningar 

för att planera och utföra åtgärder i syfte att minska risken för solkurvor.  

Under beredskapsplanen hanteras solkurvor enligt Risk solkurva per bandel 

Mer detaljerad information om analys och beställda åtgärder i Trafikverkets årliga 

analysrapport för solkurvor. Rapporterna innehåller information om inträffade 

solkurvor 2021 samt en sammanställning av statistik och erfarenheter för åren 

2008-2022. Solkurverapport  

 

Storm 
En storm under perioden i Töreboda. Den hårda vinden slet loss tak från 

intilliggande fastigheter som landade på både kontaktledningen och banvallen. 

Plåtdelar, isolering och annat bråte låg på fredagsmorgonen utspridda över 

järnvägen. Händelsen orsakade 619 timmar merförsening och 381 störda tåg. Västra 

stambanan och tåg mellan Stockholm och Göteborg påverkades av inställda 

avgångar och omledningar. 
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https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0667.pdf
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200114113413/home/Vr/2021%20Vår/Beredskapsplan%202021/Bilagepaket%20VÅR%202021
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Banarbeten/solkurvor/


 

 

 

 

Kontaktledning 
Antal händelser ligger i nivå med föregående perioder. Merförseningarna har dock 

ökat kraftigt och även störda tåg. Anledningen är nedrivna kontaktledningar på 

högtrafikerade spår. Det kan finnas anledning att följa upp händelser som genererar 

merförseningar från 50 timmar för att finna grundorsaken till nedrivningar. 14 st. 

eller 12% av händelserna stod under perioden för 61% av merförseningarna. 

 

 

 

  

Datum Bandel UHd Plats Stråk Bandel Nivå3 Merförs (h) Störda tåg

2022-06-08 BDL 419 UHdö Hallsbergs pbg Västra Stambanan STRÅK 01 Kontaktledning 91,9 223

2022-07-13 BDL 926 UHdsy Teckomatorp Rååbanan STRÅK 32 Kontaktledning 39,3 144

2022-07-21 BDL 419 UHdö Hallsbergs pbg Västra Stambanan STRÅK 01 Kontaktledning 94,0 96

2022-07-21 BDL 524 UHdö Mosås Godsstråket Bergslagen STRÅK 09 Kontaktledning 39,7 154

2022-08-15 BDL 414 UHdö Mölnbo Västra Stambanan STRÅK 01 Kontaktledning 294,9 301



 

 

Skred 
Skred var vanligt förekommande 2018-19 och orsakade stora stopp på Malmbanan. 

Trafikverket har sedan 2017 arbetat med förebyggande åtgärder för att minimera 

förseningar. Efter att det installerats snökanoner och skredvarningsanläggninar har 

antalet händelser gått ner kraftigt.  

 

Driftledning prioriterar 
En minskning av antal händelser, störda tåg och merförsening marginellt under 

perioden där trafikledningen hanterar tågrörelser.  

Teoretiskt exempel under maj. Snittförseningen var 4,5 minuter och påverkade 

punktlighetsresultat i maj negativt med -2,2 procentenheter. 

Driftledningens prioriteringar är nödvändiga för att tågtrafiken ska framskrida med 

så små förseningar som möjligt. Rekommendationen är att prioriteringarna bör 

dokumenteras mer i detalj och följas upp för att finna mönster som framåt kan 

undvikas. 
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Åska 
De tågstörande felen och den merförsening som uppstått p.g.a. yttre faktorer 

orsakas även detta år till största delen av åska.  

 

Bränder 
Först en återblick i det första diagrammet av vårens utfall av bränder efter 

järnvägen. Av antalet bränder under våren relateras 13% av antal händelser och      

17 % störda tåg till ONA 01 (naturhändelser). 87% respektive 83% är relaterat till 

brand som orsakats av tjuvbroms vagn/fordon.  

Under sommarperioden veckorna 23 till 35 fortsätter bränder att ligga kvar på en 

fortsatt mycket hög nivå i samtliga koder kopplat till fordon och vagn.  

Bränder längs järnvägen kan uppkomma av flera orsaker. Järnvägsrelaterade 

orsaker som ökar risken för brand är vid spårslipning, spårsvetsning, riven 

kontaktledning, m.m. Den största orsaken till bränder under sommaren berodde på 

gnistbildning från järnvägsfordon. Ett större antal bränder uppstod i anslutning till 

varandra. 

Det är tydligt att här måste det ske ett krafttag för att minska antal bränder.  

Den uppdaterade broschyren ”tillsammans blir vi bättre” som kommer ut i början 

av oktober ger ett antal tips om hur man kan bromsa rätt. Tillsammans med 

uppföljning och fortbildning/utbildning av operativ personal är det fullt möjligt att 

minska risken för bränder i anläggning. 



 

 

 

Sommarperioden veckorna 23 till 35
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Större händelser 
Dom största händelserna som påverkat punktligheten under perioden beskriven i 

nedan tabell sorterat i tidsordning.  

 

 

Ogräsbekämpning 
Ogräsbekämpning utförts enligt plan. Omfattningen är snarlik från förra året. 

Bekämpning av Jätteloka har utökats. 

 

Trafikverkets arbete med förbättringar 
I god tid före varje årstid påbörjas arbetet med att samla in information och 

underlag från samtliga berörda interna och externa parter för att skapa aktuell 

årstidsberedskapsplan. 

Efter varje beredskapsperiod följs utfallet upp på utvalda koder från rapporter från 

Basun som presenteras i en uppföljningsrapport efter beredskapsperioden.   

Det viktigaste är att fånga upp  lärdomar och erfarenheter till kommande 

beredskapsplan och hantera förbättringsförslag. 

Uppdatering av broschyren ”tillsammans blir vi bättre” Informationen i 

broschyren riktar sig till dom som jobbar operativt med järnvägstrafik.  Genom att 

följa råden på dom vanligast förekommande händelserna kan dessa undvikas men 

också att förstå varandra i vissa situationer. 

Tillsammans kan vi öka järnvägens robusthet och punktlighet för järnvägen genom 

att dela erfarenheter. Alla är vi en del av ett pussel där varje bit behövs för att få det 

att fungera för att nå våra gemensamma mål. Syftet med broschyren är att minska 

störningar i dagens järnvägssystem där många aktörer är involverade som arbetar 

operativt med järnvägstrafik och spåranläggningar som förvaltas av Trafikverket.  

Det är viktigt att alla inblandade är delaktiga och informerar om händelser som 

påverkar varandras verksamheter. 

Initiativ till ett nytt forum inom TTT som behandlar fordon och teknik. Pågår. 

Datum Bandel UHd Plats Nivå3 
Merförsening 

(h) 
Störda 

tåg 

2022-06-
27 

BDL 
627 

UHdv Lekarekulle Kontaktledning 118,3 82 

2022-06-
28 

BDL 
212 

UHdm Bräcke Bromsfel 144,5 38 

2022-07-
05 

BDL 
215 

UHdm Östavall Urspårning/kollision 335,7 271 

2022-07-
21 

BDL 
527 

UHdö Örebro södra Kontaktledning 194,3 52 

2022-08-
04 

BDL 
512 

UHdv Töreboda Storm/Snöstorm 809,6 381 

2022-08-
15 

BDL 
414 

UHdö Mölnbo Kontaktledning 294,9 301 



 

 

Avdelningen Beredskapsresurser Förvaltningen förfogar över 

beredskapsmateriel som exempelvis broar, reservkraft och bandvagnar samt andra 

typer av fordon som exempelvis truckar, hjullastare och lastbilar. avseende 

krisberedskap och civilt försvar. 

Vattenvagnar Extremväder kan innebära att vissa åtgärder inom felavhjälpning 

inte kan utföras på grund av arbetsmiljöskäl eller att vissa delar i anläggningen inte 

går att åtgärda under vissa förhållanden. Vattenvagnar kan i vissa fall användas för 

att utföra kritiska arbeten i spår. Trafikverket kan även bistå och bidra med 

förebyggande åtgärder och resurser för att minska risken för bränder samt stöd till 

räddningstjänsternas brandbekämpning. Vagnarna placeras under sommaren 

2022-23 i Vännäs och Älvsbyn. 

Förberedelser kopplat till 
beredskapsperiod 
Järnvägsföretagen och entreprenörers förberedelser och ansvar för att förebygga 

och minska risker och skada i Trafikverkets anläggning är av stor betydelse för en 

ökad punktlighet. 

Region Norr 

Sammanfattning 
Inga uppstartsmöten genomfördes inför sommaren. Resultatet i år visar på en 

kraftigt bättre period än tidigare jämförbara perioder på antal störda tåg. Regionen 

står för en stor minskning totalt inom infrastrukturrelaterade fel, men även olyckor 

och tillbud har minskat kraftigt från tidigare år där det arbetas brett med 

förberedelser. Järnvägsföretagens låga utfall beror på att det är få koder kopplat till 

sommarens uppföljning.  

 

  



 

 

Region Mitt 

Sammanfattning 
Inga uppstartsmöten genomfördes inför sommaren. Resultatet i år visar på en 

bättre period än tidigare. Antal händelser olyckor och tillbud minskar. Region Mitt 

arbetar brett med förbättringar och resultaten i störda tåg, merförseningar och 

antal händelser minskar kraftigt. Bl.a. är man mer aktiva med förberedelser och 

fokuserar på att minska antalet uppkörda växlar och kört mot stopp. 

Järnvägsföretagens låga utfall beror på att det är få koder kopplat till sommarens 

uppföljning. 

 

Region Öst 

Sammanfattning 
Inga uppstartsmöten genomfördes inför sommaren Resultatet i år visar på en 

negativ utveckling än tidigare jämförbara sommarperioder. Positivt är att även på 

Öst har antalet olyckor och tillbud minskat. Järnvägsföretagens låga utfall beror på 

att det är få koder kopplat till sommarens uppföljning.  

 

 



 

 

Region Väst 
Sammanfattning 
Inga uppstartsmöten genomfördes inför sommaren. Resultatet i år visar på ett 

sämre utfall kopplat till störda tåg än tidigare jämförbara sommarperioder. 

Merförsening och antal händelser går upp. Även olyckor och tillbud avviker negativt 

jämfört med andra regioner. Järnvägsföretagens låga utfall beror på att det är få 

koder kopplat till sommarens uppföljning. 

 

Region Syd 

Sammanfattning 
Inga uppstartsmöten genomfördes inför sommaren. Resultatet i år visar på en något 

sämre period kopplat till störda tåg än tidigare jämförbara perioder. Även i Syd 

minskade antal olyckor och tillbud. Järnvägsföretagens låga utfall beror på att det 

är få koder kopplat till sommarens uppföljning. 

 



 

 

Väder 
Vädervarningar är viktiga beslutsunderlag. Det nya vädervarningsystemet har 

anpassats och arbetssättet har förändrats, och ska användas under hela året för att 

planera så rätt resurser, material och utbildad personal finns för att åtgärda 

händelser som kan uppstå vid olika väderförhållanden. Det har blivit tydligt vilka 

förberedelser och beslut som behöver utföras i god tid för att hantera störningar. 

Det kan även handla om anpassningar av kollektivtrafik, åtgärder för att snabbt 

hantera strömavbrott, förberedelser för insatser på vägnätet, råd till hushåll som 

riskerar översvämningar och så vidare.  

Det finns tydliga kriterier för när SMHI ska gå ut med varningar. Kriterierna har 

bestämts av SMHI i samråd med myndigheter, landsting och kommuner. 

Trafikverket har avtal med SMHI och tillgång till väderprognoser anpassade för 

väg- och järnvägstrafiken. 

Om omständigheterna och förhållandena så kräver kan man vidta kraftigare 

åtgärder tidigare än vad som anges i tabellerna CL/TR/2021:0104 väderstyrd 

beredskap. Som är ett stöd till operativ personal för att hantera väderförhållanden 

proaktivt och operativt.  

 

Extremväder 
Extremväder i form av värme med torka och brandrisk som följd leder ofta till 

påverkan på de arbeten som utförs i kontrakten. En promemoria har tagits fram för 

att säkerställa en enhetlig hantering dessa situationer. ”Praktiska råd för hantering 

av entreprenörers krav med anledning av värme, torka och eldningsförbud m.m.” 

(ibland kallat extremväder). 

 

Sammanfattning väder våren och 
sommaren 2022 samtliga regioner 
Sommaren 2022 blev överlag något varmare än normalt. Mycket torr i södra delar 

av landet och torr eller något torr i stora delar av övriga södra Sverige. Norra 

Sverige fick mängder omkring det normala.  

Lokala och kraftiga vind, regn och åskskurar gör att det skiljer sig stort mellan olika 

platser.  En komplett sammanfattning per region längre ner i rapporten. 

 

 



 

 

 

Avvikelsekartor för våren (1 mars 2022 - 31 maj 2022) 2022. Första kartan visar nederbördens 

avvikelse i procent av det normala (referensperiod 1991-2020). Andra kartan visar temperaturens 

avvikelse från det normala i grader. 

 

Sommaren 2022 blev mycket torr i södra Götaland och torr eller något torr i stora 

delar av övriga södra Sverige. Norra Sverige fick mängder omkring det normala. 

Lokala och kraftiga regn- och åskskurar gör att nederbördsmängderna skiljer sig 

stort mellan olika platser. Temperaturmässigt förekom flera stora svängningar och 

perioder med extrem värme. Detta gör att sommaren överlag blev varmare eller 

något varmare än normalt. I delar av fjällen bara strax över det normala. 



 

 

 
Avvikelsekartor för sommaren (1 juni 2022 - 31 augusti 2022) 2022. Första kartan visar nederbördens 

avvikelse i procent av det normala (referensperiod 1991-2020). Andra kartan visar temperaturens 

avvikelse från det normala i grader. 

 

Vädersammanfattning våren och 
sommaren 2022 

Norr 
Region Norr har under våren, med fokus på veckorna 12-21, haft det milt med 1-2 

grader över de normala. Vid kusten var våren torr med omkring 75% av den 

normala nederbörden, i inlandet mer genomsnittlig och i fjällen blöt med upp till 

150% av den normala mängden. Något blåsigare än normalt.  

Nederbörden blev under sommaren, med fokus på veckorna 22-35, normal eller 

något rikligare än normalt. Temperaturmässigt var det varmare eller något varmare 

än normalt. Vindarna var i fjällen och inlandet något över det normala, i kustlandet 

ganska genomsnittliga. 



 

 

Mars Under början av perioden styrde ett högtryck upp lågtrycken på en nordlig 

bana och gav tidvis blåsigt väder i fjällen. Månadens högsta byvind uppmättes i 

Kebnemassivet med hela 51 m/s. Efter en längre mild period kunde flera stationer 

notera en ovanligt tidig meteorologisk vår. Från den 25 bröts högtrycket ner och 

lågtryck drog in över landet, då med kall luft och snöfall. Den 27 fick norra 

Lappland månadens största snödjupsökning på 18 cm. Den 29 noterades månadens 

lägsta temperatur i Gielas i Lappland med -28,2°C.  

April inleddes kall med månadens lägsta temperatur på −27,9° den 5 april. Då 

uppmätte vissa platser i fjällen dygnstemperaturer som var mer än 10 grader under 

det normala. Från den 5 började ett omfattande lågtryck dominera med fortsatt kall 

luft och mycket snöfall. Den 8 noterades månadens största dygnsmängd på 41,7 mm 

smält form i Klöverträsk i Norrbotten. Då var det även blåsigt, Bjuröklubb 

registrerade månadens högsta medelvindshastighet med 23,6 m/s. Den 10 april 

hade Kiruna ett snödjup på 137 cm, vilket är det största snödjupet där oavsett 

månad sedan 1935. Värt att notera är att Kiruna under månaden sammanlagt 

observerade 82,1 mm smält form, mest under en april månad sedan 1935 och tillika 

den näst största mängden sedan mätningarna startade 1899. Den 14 etablerade sig 

ett mäktigt högtryck med varmare luft. Den 17 avancerade den meteorologiska 

våren över hela området förutom de nordliga fjälltrakterna. Högtrycket fortsatte 

sedan att dominera vädret fram till den 25 då lågtryck med svalare luft tog sig in 

norrifrån. 

Maj präglades av tät lågtryckstrafik och att varmare och kallare luft löste av 

varandra. Med lågtrycken kom också nederbörd, men det mesta fastnade i fjällen. 

Detta ledde till att kust- och inlandet fick en majmånad som var ner till 50% torrare 

än normalt. Lågtrycken gav också tidvis blåsigt väder, månadens allra högsta byvind 

rapporterades återigen från Tarfala med 45,0 m/s den 7 maj. Kraftigaste vindarna 

uppmättes 26,0 m/s vid Bjuröklubb den 2 maj. Natten mot den 5 blev 

anmärkningsvärt kall då Naimakka längst i norr rapporterade månadens lägsta 

temperatur med -18,4°. Mellan lågtrycken var det kortvarigt högtrycksbetonat 

väder. Den 16 och 17 dominerade även kyligare luft som gav minusgrader nattetid i 

stora delar av området. Varmare luft letade sig in redan den 18. 25 eller 26 maj 

anlände den meteorologiska sommaren till stora delar av kust- och inlandet. Den 31 

noterade Haparanda 23,9°. 

 

Juni bjöd på omväxlande väder, lågtryck och svaga högtryck varvades med 

varandra. I samband med högtryck och klart väder natten till den 8 uppmättes -5,2° 

i Latnivaara. Den 18 föll kraftigt regn i samband med ett lågtryck. Lycksele fick hela 

63,1 mm vilket är den största dygnsmängden där sedan  september 1947. Till 

midsommarafton växte ett stabilare högtryck in med tyngdpunkt i öster då det även 

blev varmt. Den 30 registrerade Holmön 29,1°, vilket där för andra dagen i rad 

innebar nytt junirekord som tidigare stått sig sedan 1867. De sista dagarna i juni 

drog svalare luft in västerifrån och i gränszonen förekom åskskurar. Vindeln-

Sunnansjönäs/Hällnäs (startår 1949) noterade nytt junirekord med 106,4 mm 

under månaden. Katterjåkk var den enda stationen i Sverige med mätbart snödjup 

under juni som mest 72 cm den 1 juni. 



 

 

Juli dominerades av lågtryck och ostadigt väder med ibland kraftiga regn- och 

åskskurar. Den 5 rapporterades hagel med 1,5-2 cm i diameter från Kussjö i 

Västerbotten. Den 14 fick Naimakka 82,3 mm, vilket med god marginal är nytt 

rekord för dygnsnederbörd där. Även om ett fåtal högtrycksryggar med varmare luft 

passerade blev månaden främst i väster lite kyligare än normalt, fr.a. i de södra 

fjällen. 

Augusti präglades av högtrycksryggar som varvades av lågtryck och därmed 

varierande väder. Det var varmt under större delen av månaden, särskilt över den 

nordöstra halvan av underhållsdistriktet. Trots värmen förekom kyliga perioder och 

även några frostnätter. Månadens lägsta temperatur, -3,6° uppmättes den 24 i 

Latnivaara i norra Lappland. Det var även tidvis ostadigt, som under månadens 

första dag när kraftiga hageloväder förekom i bland annat Kåge i Västerbotten. Den 

21 augusti då ett lågtryck styrde in skurar över landet, hamnade de allra största 

regnmängderna i nordöstra Norrland med hela 67,5 mm i Kalix.  

Mitt 
I Region Mitt blev våren, med fokus på veckorna 12-21, omkring eller något varmare 

än normalt. Nederbördsmässigt blev våren torr eller mycket torr med ner till ca 50% 

av det normala. Jämtlandsfjällen sticker dock ut och har haft en ganska normal vår 

vad gäller nederbörd. Byvindsmässigt var det något blåsigare än normalt.  

Sommaren, med fokus på veckorna 22-35, blev torr med omkring 75% av den 

normala mängden. Lite mer nederbörd fick man i de östra delarna. 

Temperaturmässigt varmare eller något varmare än normalt. Byvindarna var 

omkring eller något över det normala. 

Mars Perioden inleddes med ett högtryck med varm luft och flera platser noterade 

en ovanligt tidig meteorologisk vår. Från den 25 bröts högtrycket ner och lågtryck 

drog in över landet. Kvällen och natten mot den 26 noterades tidvis stormbyar även 

öster om fjällen. Den 28 stack Blåhammaren (1086 möh) ut med 44,4 m/s i 

vindbyarna. Med lågtrycken kom även kall luft, snöfall och snöbyar.  

April inleddes kall. Natten mot den 2 april var ovanligt kall, i Falun noterades den 

lägsta apriltemperaturen sedan 1990 med −10,7°. Från den 4 drog ett omfattande 

lågtrycksområde med fortsatt kall luft in som dominerade vädret med snö och 

snöblandat regn. Den 7 uppmätte Ställdalen i Västmanland en snödjupsökning på 

31 cm, vilket var månadens största ökning. Den 14 etablerade sig ett kraftigt 

högtryck med varmare luft. Den 18 noterades 19,8 grader i Torpshammar i 

Medelpad vilket är månadens högsta notering i Norrland. Nu hade även hela 

området fått meteorologisk vår. Högtrycket fortsatte sedan att dominera vädret 

fram till den 25 då lågtryck med svalare luft sedan tog sig in norrifrån. 

Maj präglades av tät lågtryckstrafik och att varmare och kallare luft löste av 

varandra. Med lågtrycken kom också nederbörd som till stor del fastnade i fjällen. 

Detta ledde till att övriga områden fick en majmånad med nederbörd på ca 75% av 

det normala. Den 14 tog den meteorologiska sommaren stora kliv i delar av 

Svealand och Gävleborgs län. Mellan lågtrycken var det kortvarigt högtrycksbetonat 

väder. Den 16 och 17 dominerade kyligare luft som gav minusgrader nattetid på 



 

 

många håll. Varmare luft letade sig in redan den 18, då både Torpshammar och 

Hudiksvall noterade 23,9°. Den 19 fanns mycket energi i lufthavet vilket gav kraftiga 

skurar och även åska. Månadens största dygnsnederbörd, 34,0 mm rapporterades 

denna dag från Dala-Järna.  

Juni bjöd på omväxlande väder, lågtryck och svaga högtryck varvades med 

varandra. I samband med en passerande högtrycksrygg och klart väder blev natten 

till den 7 kylig, Storlien-Storvallen uppmätte  

-3,7°. I samband med lågtryckspassager förekom lokalt kraftiga åskskurar. Till 

midsommarafton växte ett stabilare högtryck in med riktigt varm luft. Svalare luft 

drog under månadens sista dagar in västerifrån, i gränszonen förekom då 

åskskurar. Överlag blev juni en torr månad, men lokalt modifierades dock detta av 

regn- och åskskurar. 

Juli dominerades av lågtryck och ostadigt väder med ibland kraftiga regn- och 

åskskurar. Den 4 orsakade en tromb trädfällning i en 50 meter bred gata nära sjön 

Fullen i västra Hälsingland. Från Fjällsta i sydöstra Jämtland rapporterades den 13 

om hagel med 1,5-2 cm i diameter. En tillfällig högtrycksrygg gav klart väder natten 

till den 11 då temperaturen i Ljusnedal sjönk till -0,9°. En högtrycksrygg med i 

söder extremt varm luft växte in till den 20 och 21 men avvecklades redan den 22 

och i samband med detta förekom kraftigt regn. Den största dygnsmängden som 

noterades var 111,1 mm i Sågen i sydligaste Dalarna. Natten till den 29 var det 

återigen kyligt under en högtrycksrygg, som lägst noterade Höglekardalen -1,8° 

vilket blev månadens lägsta temperatur. Överlag blev månaden kyligare än normalt. 

Augusti präglades av högtrycksryggar som varvades av lågtryck och därmed 

varierande väder. Det var varmt under större delen av månaden, och 

högsommartemperaturer uppmättes flera gånger på flera platser. Som högst i 

underhållsdistriktet var det 30,9° den 16 i Gävle. Samma dag, i samband med regn 

och skurar fångades stormbyar på 29,4 m/s upp i Hunge i sydöstra Jämtland. Trots 

värmen förekom det perioder med kyligare väder. Natten till den 2 augusti var det 

frost vid några stationer i Jämtland och Härjedalen, som lägst -2,1° i Ljusnedal. Det 

var även tidvis ostadigt, som den 5 då det förekom en hel del skurar, Hamra i Orsa 

finnmark fick drygt 65 mm under dygnet. 

Öst/Stockholm 
Region Öst har under våren, med fokus på veckorna 12-21, varit torrt eller mycket 

torrt med ner till 50% av den normala nederbördsmängden. Temperaturmässigt 

landade våren på ganska normala värden.  

Sommaren, med fokus på veckorna 22-35, blev torr eller något torr medan det var 

upp till 2 grader varmare än normalt.  

Mars avslutades med att ett högtryck först låg kvar med varm luft. Den 24 blev 

årets dittills varmaste dag när Gladhammar rapporterade 18,3°. Från den 25 bröts 

högtrycket ner och lågtryck drog in över landet. Då blev det blåsigare samtidigt som 

kallare luft svepte ner och med det snöfall eller snöblandat regn samt snöbyar. De 

sista dagarna fick vi svagt högtrycksinflytande och natten till den 30 och 31 var det 

minusgrader i stort sett överallt. 



 

 

April inleddes med en kall och svag högtrycksrygg. Den 1 april noterade Visby den 

lägsta apriltemperaturen sedan 1966 med −10,1°. Från den 4 drog ett omfattande 

lågtrycksområde med fortsatt kall luft in som dominerade vädret med snö och regn. 

Det var även blåsigt och den 5 uppmättes vindbyar på 29,7 m/s vid Söderarm, vilket 

är månadens högsta registrerade byvindshastighet utanför fjällen. De största 

dygnsmängderna uppmättes i samband med ett intensivt oväder den 7 då Örebro 

fick 41,3 mm i smält form, vilket är nytt aprilrekord. Den 14 etablerade sig ett 

mäktigt högtryck med varmare luft. Den 17 fick Uppsala meteorologisk sommar, 

vilket är ovanligt tidigt. Högtrycket fortsatte sedan att dominera vädret fram till den 

25 då lågtryck med svalare luft sedan tog sig in norrifrån. 

Maj präglades av tät lågtryckstrafik och att varmare och kallare luft löste av 

varandra. Med lågtrycken följde en del regn och skurar. Östra Svealand fick lokalt 

lite större nederbördsmängder än normalt men över Sydsvenska höglandet 

försvagades nederbörden och i Östergötland noterades ned till hälften av den 

normala mängden. Den 14 tog den meteorologiska sommaren stora kliv i delar av 

Götaland och Svealand. Mellan lågtrycken var det kortvarigt högtrycksbetonat väder 

som den 16 och 17, då även kyligare luft dominerade och på sina håll var 

minusgrader nattetid. Varmare luft letade sig in den 18 och den 19 noterades 23,9° i 

Stockholm. 

Juni fick med passerande lågtryck och högtrycksryggar temperatur som 

omväxlande höll sig lite över och lite under det normala. Den 5 rapporterade 

Gladhammar 27,4° vilket då var årets dittills högsta notering. Den 16 bildades lokalt 

mycket kraftiga åskskurar i Närke med 50,0 mm, varv 45 mm föll under en timme. 

Ett tillfälligt högtryck med riktigt varm luft omkring midsommar bidrog till att juni 

totalt sett blev varmare än normalt. Den 27 uppmättes 31,6° på Gotska Sandön 

vilket är ett nytt värmerekord för juni för stationen. Under juni uppmättes generellt 

mindre nederbörd än normalt, men med det tidvis ostadiga vädret har detta lokalt 

modifierades av regn- och åskskurar. Linköping noterade sin torraste juni sedan 

1992. 

Juli dominerades av lågtryck med ostadigt och svalt väder och ibland kraftiga regn- 

och åskskurar. Natten till den 2 föll det på bara två minuter drygt 4 mm i 

Norrköping . Lågtrycken avlöstes då och då av tillfälliga högtrycksryggar med 

varmare luft. Till den 20 letade sig extremt varm luft in och den 21 fick flera 

stationer nya absoluta värmerekord. Linköping/Malmslätt 36,9°, Norrköping 35,6° 

och Gladhammar/Västervik 35,5°. Den starka hettan avvecklades den 22 och i 

samband med detta förekom kraftigt regn, då Glindran i Södermanland noterade en 

dygnsnederbörd på 100,8 mm. Överlag blev temperaturen för månaden omkring 

eller strax under det normala.  

Augusti präglades av högtrycksryggar som varvades av lågtryck och därmed 

varierande väder. Det var varmt under större delen av månaden, med 

högsommartemperaturer som uppmättes flera gånger och på flera håll. Som högst i 

underhållsdistriktet uppmättes 31,8° den 19 i Stockholm. Värmen märktes av även 

nattetid, där Östergarnsholm hade sex tropiska nätter i rad mellan den 15 och 20 

augusti. Den 16 augusti sjönk inte temperaturen under 22,3° vid Gotska Sandön Det 

var även tidvis ostadigt under månaden. I gränszonen mellan en varmare och en 



 

 

svalare luftmassa bildades den 27 ett mycket kraftigt regnområde över östra 

Svealand och Götaland. Hagel på omkring 5 cm observerades samma dag i Näshulta 

i Södermanland. I samband med regnområdet den 27-28 fick mätstationen i 

Linköping hela 116,0 mm. I samband med åskväder förekom även mycket kraftiga 

fallvindar, framför allt den 4 augusti i Närke och Västmanland.  

Väst 
Region Väst våren, med fokus på veckorna 12-21, temperaturmässigt varit ganska 

normal vad gäller nederbörden har det  varit torrt eller mycket torr med ner till 

hälften av det normala. Sommaren, med fokus på veckorna 22-35, var torr 

undantaget västra Värmland som fick normala nederbördsmängder. 

Temperaturmässigt blev sommaren något varmare än normalt. Byvindarna var 

under både våren och sommaren ganska genomsnittliga. 

Mars. Perioden inleddes med ett högtryck och varm luft. Från den 25 bröts 

högtrycket ner och lågtryck drog in över landet. Då blev det blåsigare samtidigt som 

kallare luft svepte ner och med det snöfall eller snöblandat regn samt snöbyar. De 

sista dagarna fick vi svagt högtrycksinflytande och natten till den 30 och 31 var det 

minusgrader på flera platser i området. 

April inleddes med en kall och svag högtrycksrygg. Natten mot den 2 var 

osedvanligt kall på många håll, i Karlstad den lägsta apriltemperaturen sedan 1985 

med −9,2°. Från den 4 drog ett omfattande lågtrycksområde med fortsatt kall luft in 

som kom att dominera vädret med snö och regn. Den 4 fick Ullared 33,9 mm i smält 

form. Det var även blåsigt med stormbyar längs kusten. Den 14 etablerade sig ett 

mäktigt högtryck med varmare luft. Göteborg noterade 20,6° den 19, vilket blev 

månadens högsta temperatur. Högtrycket fortsatte sedan dominera vädret fram till 

den 25 då lågtryck med svalare luft tog sig in norrifrån. 

Maj präglades av tät lågtryckstrafik och att varmare och kallare luft löste av 

varandra. Med lågtrycken följde en del regn och skurar. Nordvästra Götaland fick 

normala nederbördsmängder medan det var torrare i Värmland, ned till 75% av 

normal nederbördsmängd. Den 14 tog den meteorologiska sommaren stora kliv i 

delar av Götaland och Svealand. Den 16 och 17 växte ett högtryck sig allt starkare. 

Kyligare luft gav på sina håll minusgrader nattetid. Mellan lågtrycken var det 

kortvarigt högtrycksbetonat väder. Varmare luft letade sig dock in redan den 18.  

Juni fick med passerande lågtryck och högtrycksryggar temperaturer som 

omväxlande höll sig lite över och lite under det normala. Lagom till midsommar 

kom riktigt varm luft in i samband med ett tillfälligt högtryck vilket bidrog till att 

juni totalt sett blev varmare än normalt. Månadens allra högsta temperatur 

uppmättes i Mariestad den 26 med 33,3°. Under juni uppmättes generellt mindre 

nederbörd än normalt, men med det tidvis ostadiga vädret har detta lokalt 

modifierats av kraftiga regn- och åskskurar. Enligt privata mätningar föll 

exempelvis cirka 130 mm under bara två timmar i Simlångsdalen i Halland den 26 

juni vilket förstås orsakade en hel del skador, från närliggande Åled rapporterades 

om ishagel på upp till 2 cm i diameter. 



 

 

Juli dominerades av lågtryck med ostadigt och svalt väder och kraftiga regn- och 

åskskurar förekom. Den 3 fick Nordkoster 3,4 mm på bara en minut! Lågtrycken 

varvades med tillfälliga högtrycksryggar och varmare luft. Till den 20 letade sig 

extremt varm luft in och den 21 fick bl.a. Skövde ett nytt absolut värmerekord med 

34,9°. Den starka hettan avvecklades redan den 22 och i samband med detta 

förekom kraftigt regn. Överlag blev månaden ändå något svalare än normalt.  

Augusti präglades av högtrycksryggar som varvades med lågtryck och därmed 

varierat väder. Det var varmt under större delen av månaden och temperaturer över 

30 grader uppmättes flera gånger och på flera håll. Det var även tidvis ostadigt med 

kraftiga regn- och åskskurar som den 15 när Svaneholm i sydligaste Värmland 

rapporterade 53,7 mm och den 1 när kraftiga hageloväder förekom i bland annat 

Värmland. Även mycket kraftiga fallvindar rapporterades i samband med åskväder, 

framför allt i Västergötland den 4 augusti. De kraftiga vindarna ledde till att 

kontaktledningar på västra stambanan i Töreboda slets sönder. 

Syd 
Vädret i Region Syd under våren, med fokus på veckorna 12-21, blev torrt eller 

mycket torrt med ner till hälften av den normala nederbörden, undantaget Österlen 

som fick mer normala mängder. Temperatur- och byvindsmässigt var våren ganska 

genomsnittlig.  

Sommaren blev upp till 1,5 grader varmare än normalt. Nederbördsmässigt var det 

torrt eller mycket torrt. Torrast i Blekinge och södra Småland med 25-50% av de 

normala mängderna. Byvindarna var ganska genomsnittliga för årstiden. 

Mars. Perioden inleddes med ett högtryck och varm luft. Från den 25 bröts 

högtrycket ner och lågtryck drog in över landet. Då blev det blåsigare samtidigt som 

kallare luft svepte ner och med det snöfall eller snöblandat regn samt snöbyar. 

Under morgonen den 30 noterade Degeberga i Skåne landets största 

snödjupsökning för dagen med 10 cm nysnö. De sista dagarna fick vi svagt 

högtrycksinflytande och natten till den 30 och 31 var det minusgrader på flera 

platser i området. 

April inleddes med en kall men svag högtrycksrygg. Natten till den 3 var det 

ovanligt kallt i Lund med −5,8°. Från den 4 drog ett omfattande lågtrycksområde 

med fortsatt kall luft in som dominerade vädret med både snö och regn. Det var 

även blåsigt, den 4 noterade Hanö en byvind på 29,3 m/s.  Den 14 etablerade sig ett 

kraftigt högtryck med varmare luft. Helsingborg rapporterade 20,5° den 22. 

Högtrycket fortsatte sedan att dominera vädret fram till den 25 då lågtryck med 

svalare luft sedan tog sig in norrifrån. 

Maj präglades av tät lågtryckstrafik och att varmare och kallare luft löste av 

varandra. Med lågtrycken följde en del regn och skurar. Nederbörden försvagades 

över Sydsvenska höglandet och östra Småland samt Öland fick ner till 50% av 

normal nederbördsmängd. Mellan lågtrycken var det kortvarigt högtrycksbetonat 

väder som den 16 och 17 då även kyligare luft dominerade vilket gav minusgrader 

nattetid på sina håll. Varmare luft letade sig in den 18 och den 19 noterade 

Oskarshamn 27,1°, vilket blev månadens högsta temperatur. I samband med 



 

 

lågtrycken var det tidvis blåsigt, högst byvindhastighet med 26,0 m/s noterades på 

Hanö den 26.   

Juni fick med passerande lågtryck och högtrycksryggar temperaturer som 

omväxlande höll sig lite över och lite under det normala. Lagom till midsommar 

kom riktigt varm luft in i samband med ett tillfälligt högtryck vilket bidrog till att 

juni totalt sett blev varmare än normalt. Natten till den 27 inföll sommarens första 

tropiska natt med som lägst exakt 20,0° i Karlskrona-Söderstierna. Under juni 

uppmättes generellt mindre nederbörd än det normala, men med det tidvis ostadiga 

vädret har detta lokalt modifierades av regn- och åskskurar. Målilla noterade sin 

torraste juni sedan 1992. 

Juli dominerades av lågtryck med ostadigt och svalt väder och ibland kraftiga regn- 

och åskskurar. Under natten till och morgonen den 2 juli föll 42,5 mm i Växjö. 

Lågtrycken avlöstes av tillfälliga högtrycksryggar med varmare luft. Till den 20 

letade sig extremt varm luft in och den 21 rapporterade Målilla hela 37,2° vilket är 

den högsta temperaturen i Sverige sedan 1947. Bl.a. stationen i Jönköping noterade 

då ett absolut värmerekord med 35,3°. Den starka hettan dämpades till den 23. Som 

helhet blev temperaturen under juli ändå ganska normal, men månaden var väldigt 

torr med bara ungefär halva nederbördsmängden.  

Augusti präglades av högtrycksryggar som varvades med lågtryck och därmed 

varierat väder. Det var varmt under större delen av månaden, och temperaturer 

över 30 grader uppmättes flera gånger och på flera håll. Som högst i 

underhållsdistriktet noterades 33,5° den 4 i Lund. Vädret var tidvis ostadigt, som 

den 18 då Båstad drabbades hårt med kraftiga störtskurar och översvämningar samt 

hagel på ca 2 cm. Nästa dag uppmätte Nävelsjö i Småland 73,4 mm i samband med 

kraftiga regn- och åskskurar. 

 


