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Snökanoner är ett väderfenomen som förknippas med inten-
sivt snöfall inom ett begränsat område. De genereras t.ex. över 
isfria delar av Östersjön då kall luft kommer ut över ett 
varmare hav. Dessa snökanoner kan orsaka stora snömängder 
längs Sveriges östkust, med ökade svårigheter i framför allt 
trafiken, som följd. Ibland kan de bidra till att ett helt samhälle 
slås ut. 
 I den här studien kartlades snökanoner som har bildats 
över Östersjön under tidsperioden 1980-2009, för att ta reda 
på hur ofta de förekommer, vilken plats de är vanligast på 
samt i vilken månad de oftast förekommer. Parametrar som 
temperatur i hav och luft, vindriktning, vindskjuvning, 
isutbredning och snömängd användes för att definiera dagar 
med snökanoner.
 Studien visar att snökanoner förekom under 73 dagar 
under åren 1980-2009, det vill säga, i genomsnitt 2,4 dagar per 
år. I den norra delen av det studerade området förekom det 
flest snökanoner, där det för Gävle registrerades 25 dagar och 
för Söderala 16 dagar. Snökanoner förekom från oktober till 
mars, men var totalt sett vanligast i december (34 %), följt av 
januari (26 %). I norra och centrala områdena var månadsför-
delningen relativt lika, jämfört med södra området, som 
urskiljde sig genom att vara mer begränsat till december och 
januari.
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Abstract
Convective snowbands is a weather phenomenon that is associated with heavy snowfall in 
a limited area. They are formed over ice-free parts of e.g. the Baltic Sea when there is a 
cold easterly airflow over relatively warm water. These convective snowbands can cause 
large amounts of snow along the Swedish east coast, often causing traffic hazards. 
Sometimes they can even paralyze an entire community.                

In this study, convective snowbands that have formed over the Baltic Sea during the 
period 1980-2009 are examined, in order to find out how often they occur, what place they 
are most common and in what month they usually appear. Parameters such as sea- and 
air temperature, wind direction, directional shear, ice cover and snow amounts are used to 
define days with convective snowbands. 

The study shows that convective snowbands occurred during 73 days during the 
years 1980 to 2009, ie, an average of 2.4 days per year. Gävle and Söderala were the 
places where convective snowbands were most common, with 25 and 16 days. Both 
places are in the northern part of the study area. Convective snowbands existed from 
October to March, but was overall most common in December (34%), followed by January 
(26%). In the northern and central regions, the monthly distribution were relatively equal. 
The southern area distinguished itself by being more limited in December and January. 



Sammanfattning
Snökanoner är ett väderfenomen som förknippas med intensivt snöfall inom ett begränsat 
område. De genereras t.ex. över isfria delar av Östersjön då kall luft kommer ut över ett 
varmare hav. Dessa snökanoner kan orsaka stora snömängder längs Sveriges östkust, 
med ökade svårigheter i framför allt trafiken, som följd. Ibland kan de bidra till att ett helt 
samhälle slås ut.                                                                                                            

I den här studien kartlades snökanoner som har bildats över Östersjön under 
tidsperioden 1980-2009, för att ta reda på hur ofta de förekommer, vilken plats de är 
vanligast på samt i vilken månad de oftast förekommer. Parametrar som temperatur i hav 
och luft, vindriktning, vindskjuvning, isutbredning och snömängd användes för att definiera 
dagar med snökanoner.            

Studien visar att snökanoner förekom under 73 dagar under åren 1980-2009, det vill 
säga, i genomsnitt 2,4 dagar per år. I den norra delen av det studerade området förekom 
det flest snökanoner, där det för Gävle registrerades 25 dagar och för Söderala 16 dagar. 
Snökanoner förekom från oktober till mars, men var totalt sett vanligast i december (34 %), 
följt av januari (26 %). I norra och centrala områdena var månadsfördelningen relativt lika, 
jämfört med södra området, som urskiljde sig genom att vara mer begränsat till december 
och januari. 
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1. Inledning 
På vintern, när Östersjön fortfarande är isfri och kall luft från öst transporteras ut över det 
relativt varma havet kan konvektiva snöband, så kallade snökanoner, bildas. Resultatet blir 
kraftiga snöbyar som kan ställa till med stora problem när de drar in över den svenska 
östkusten. I kombination med kraftiga vindar och drivbildning som följd kan situationen 
förvärras ytterligare. Stora snömängder kan orsaka trafikproblem och till och med lamslå 
en hel stad (Andersson & Gustavsson, 1993).                                                                        

Ett mycket extremt fall av snökanon i Sverige inträffade i december 1998. En av de 
platser som påverkades mest var Gävle. Under tre dygn drabbades staden av intensivt 
snöfall och snödjupet ökade med ungefär 150 cm. Bil- och tågtrafiken slogs ut, skolorna 
fick stängas, många drabbades av strömavbrott och en del hustak rasade in på grund av 
all snö (Bernes & Holmgren, 2009). Personalen vid sjukhus och äldreboenden fick ta sig till 
jobbet med skidor och i vissa fall bandvagn. Många var tvungna att övernatta på 
arbetsplatsen på grund av svårigheter att ta sig fram i snön. Hotellen blev fullbelagda av 
människor som inte lyckades ta sig hem. Det dröjde nästan en vecka innan samhället 
kunde börja fungera som vanligt igen (GD, 1998).                                                                  

Enligt Bernes och Holmgren (2009) kan snökanoner i Sverige komma att bli 
vanligare i framtiden, på grund av att större delar av Östersjön blir isfria under vintern, till 
följd av den globala uppvärmningen.           

Snökanoner drabbar ofta ett begränsat område. Vindriktningen bidrar starkt till var 
snön hamnar. Det räcker med en liten ändring i vindriktningen så kan snökanonerna riktas 
flera mil bort, vilket medför stora svårigheter i prognostisering av snökanoner (NOAA, 
2010). 

Det här väderfenomenet är känt över flera delar av världen, t.ex. vid Japans 
västkust och vid Stora sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada. Oftast är stora 
mängder snö förknippat med problem, men på vissa platser kan snökanoner innebära 
ekonomiska fördelar, till exempel vid skidanläggningar eller för att fylla på vattenmagasin 
(Ackerman & Knox, 2007).

Syftet med det här arbetet är att kartlägga snökanoner som bildats över Östersjön 
under tidsperioden 1980-2009, för att ta reda på hur ofta de förekommer, vid vilken plats 
samt i vilken månad de är vanligast. Faktorer som starkt påverkar förekomsten av 
snökanoner är temperatur i luft och hav, vindriktning, vindskjuvning och isutbredning. 
Dessa faktorer används i studien för att definiera dagar med snökanoner. 

1



2. Teori

2.1. Snökanoner

Snökanoner är ett annat namn för de konvektiva snöband som kan bildas när kall, torr luft 
transporteras ut över ett varmare hav eller sjö. Skillnader i fuktighet och temperatur ger 
upphov till flöden av vattenånga och sensibelt värme. Genom konvektion bildas ett instabilt 
gränsskikt där vertikala luftrörelser gynnas. När vattenångan i den stigande luften uppnått 
mättnadsångtrycket kondenseras den och latent värme frigörs, med molnbildning som 
följd. Om konvektionen är tillräckligt kraftig bildas snöbyar (Ahrens, 2011). Det är dessa 
snöbyar som kallas snökanoner. Vid tillräckligt hög vindstyrka formar sig snökanonerna 
som band i vindens riktning. På radarbilder kan snöbyarna ses en bit utanför kusten. Det 
ser ut som om det står en kanon i havet och sprutar snö över kusten, därav namnet 
snökanoner (SMHI, 2012a ).                                                  

Generellt gäller att ju längre sträcka luften rör sig över havet desto kraftigare blir 
snökanonerna. Vid kusten bromsas luften upp på grund av ökad friktion över land och 
tvingas då i höjden. I samband med hävningen kan snöfallet intensifieras ytterligare. 
Snökanoner är mer eller mindre lokala och kan sträcka sig ett fåtal km till mer än 100 km 
in över land. Snön faller oftast över ett begränsat område, en del av en stad kan få flera 
cm, medan en annan del av samma stad inte får någon snö alls. Anledningen till att 
snökanonerna till slut löses upp beror på att luftens stabilitet över land ändras, vilket 
medför att transporten av sensibelt och latent värme till atmosfären reduceras, särskilt om 
landytan är snötäckt (Ahrens, 2011). Vindriktningen är direkt avgörande för var snöbyarna 
hamnar. Om vindförhållandena är desamma under flera dagar kan snökanonerna ligga 
kvar i samma läge, med stora mängder snö som följd (SMHI, 2010b). Figur 2.1.1 visar hur 
snökanoner bildas och drar in över land.

Figur 2.1.1. Kall luft transporteras ut över det relativt varma vattnet och tillförs värme och 
vattenånga. När den varma luften stiger och kyls av adiabatiskt  bildas moln. När molnen blir 
tillräckligt mäktiga faller snö. Vid kusten bromsas luften upp på grund av ökad friktion, med hävning 
som följd. I samband med det kan snöfallet intensifieras. 
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Snökanoner inträffar vanligtvis på förvintern när havet fortfarande är isfritt. Samma 
fenomen kan även skapa nederbörd i form av regn. En enkel tumregel är att nederbörden 
faller som snö om temperaturen på 850-hPa-nivån är -5°C eller kallare (SMHI, 2012c). 

Kusternas form påverkar bildandet och utvecklingen av snökanoner. I ett relativt litet 
havsområde, som Östersjön, är både kusten där snökanonerna bildas och kusten där de 
anländer av betydelse. Om Finska viken är isfri kan bildandet av snökanoner triggas igång 
genom att landbris uppstår på en eller båda av vikens kuster på grund av 
temperaturskillnaden mellan land och hav. Det resulterar i konvergens över viken, som i 
sin tur ger upphov till konvektion och bildning av snökanoner, som sedan organiseras 
längs med vindens riktning. När dessa snökanoner transporterats över havet och närmar 
sig den svenska östkusten kan de intensifieras beroende på kustlinjens form. Om det 
råder en landbriscirkulation vid den svenska östkusten som är riktad mot vinden kan en ny 
konvergenszon bildas som ger förstärkt konvektion. Ett exempel på när detta kan inträffa 
över Östersjön är vid ostliga vindar. Landbris är vanligast när vindhastigheten är relativt 
låg.                                

En annan typ av konvergens uppstår när lufttrycket är lägre över havet än över 
land, och vinden till havs blåser ganska parallellt med kusten. Över land däremot, viker 
vinden av mot havet på grund av högre friktion vid markytan. De två luftströmmarna 
konvergerar och förstärker konvektionen. Detta fenomen kallas kustkonvergens och i 
Östersjön förknippas det med omkring nordliga vindar (SMHI, 2009d). 

En kustlinje som karaktäriseras av berg och branta sluttningar kan också orsaka 
hävning av luft, med kraftigare snöfall som följd (Andersson & Nilsson, 1990). 

2.2. Var snökanoner bildas

De kuststräckor i Sverige som är mest utsatta för snökanoner är området från Söderhamn 
ned till Stockholm samt från Västervik ned till Mönsterås (SMHI, 2011e). Även Gotland och 
Öland kan drabbas. Ibland kan snökanoner bildas över Vänern och Vättern. På grund av 
Vätterns långsmala form är möjliga vindriktningar begränsade till omkring nordnordost. 
Området kring Jönköping och Huskvarna brukar drabbas vid dessa tillfällen. Dessutom 
lutar landytan ganska kraftigt upp mot småländska höglandet, varför hävningseffekten kan 
förstärkas där. Vänern har en bredare form och tillåter därför ett större spann hos 
vindriktningen. Vid nordlig vind drabbas främst Västgötasidan av snöbyarna, medan en 
mer ostlig vind innebär att snö hamnar på Dalslandssidan (SMHI, 2012a). I genomsnitt 
brukar snökanoner bildas över Östersjön 2-3 gånger per år (SVT, 2010).                              

Men det är inte bara Sverige som råkar ut för snökanoner. Det här fenomenet kan 
inträffa över hela världen där mycket kall luft under en tillräckligt lång sträcka strömmar ut 
över öppet vatten. Vid Stora sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada är snökanoner 
väl studerade. När kall luft från Kanada blåser söderut över sjöarna kan snökanoner bildas 
och orsaka stora snömängder vid främst sydöstra kusterna (Ackerman & Knox, 2007). 
Studier har visat att under en tvåårsperiod registrerades totalt 176 dagar med snöfall över 
Michigansjön, varav 48 % av dem var orsakade av snökanoner (Kelly, 1986). Japans 
västkust är ett annat exempel på var snökanoner kan bildas (Andersson & Nilsson, 1990). 
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2.3. Faktorer som gynnar bildandet av snökanoner

Nedan sammanfattas meteorologiska och naturgeografiska faktorer som är gynnsamma 
för att snökanoner, generellt sett, ska bildas eller bidra till att de förstärks (Ahrens, 2011; 
Evans & Wagenmaker, 2000; Niziol. 1987; Niziol et. al., 1994).

• Öppet hav. För att snökanoner ska kunna bildas gäller att havet är öppet. Om 
vattenytan är isbelagd dämpas flöden av vattenånga och sensibelt värme avsevärt, 
där flödet av vattenånga är det som påverkas mest. 

• Lufttemperaturen på 850 hPa-nivån minst 13ºC kallare än havstemperaturen. 
För att kraftiga snökanoner ska kunna utvecklas behöver ett instabilt gränsskikt 
bildas, där konvektion är möjlig. 850 hPa-nivån motsvarar ungefär 1500 meters 
höjd. En temperaturskillnad på 13ºC mellan havsytan och denna nivå motsvarar 
ungefär ett torradiabatiskt temperaturavtagande. Därför behöver 
temperaturavtagandet vara större eller lika med det. Ju större temperaturskillnad, 
desto mer sannolikt att snökanoner kan bildas. En stor temperaturskillnad ger också 
en ökad avdunstning från vattenytan och därmed en ökad mängd vattenånga i 
luften. 

• Begränsad vertikal vindskjuvning. Med vindskjuvning menas att vindhastigheten 
(både storlek och riktning) förändras med höjden. I samband med snökanoner är 
det främst vindriktningens förändring med höjden som är av betydelse. Man brukar 
säga att vindriktningen inte får ändras mer än 60º mellan ca 950 hPa- och 700 hPa-
nivån. Skiktet mellan de här trycknivåerna anges ibland som det ”styrande” skiktet, 
eftersom vindarna där bidrar till hur snökanonerna orienterar sig. Om 
vindskjuvningen är större än 60º riskerar bandstrukturen att lösas upp, med 
uteslutet eller endast lätt snöfall som följd. Ju mindre ändringen av vindriktningen i 
höjden är, desto bättre är snökanonerna organiserade. 

• Lång transportsträcka över havet. Generellt gäller att ju längre sträcka vinden 
färdas över havet desto mer vattenånga och sensibelt värme hinner tillföras. 
Vindriktningen är direkt avgörande för hur lång väg över havet som vinden kommer 
färdas. 

• Ingen inversion under 1 km höjd. Ett extremt stabilt luftlager bromsar upp vertikal 
transport av vattenånga och värmeflöde, och är därför inte gynnsamt för att 
snökanoner ska bildas. Den kalla luften som förknippas med snökanoner sträcker 
sig oftast 1-2 km upp, där en inversion begränsar luften från att stiga mer. 
Inversionen är en begränsande faktor för hur högt molnen kan breda ut sig i vertikal 
led. I samband med mycket kraftiga snökanoner och åska kan inversionshöjden 
befinna sig 3 km upp.  

• Kustlinjens påverkan. Beroende på kustlinjens form kan olika fenomen uppstå 
som gör att snökanoner förstärks. Det kan vara orografisk hävning, konvergens 
orsakad av landbris och konvergens orsakad av ökad friktion över land.
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3. Metod

3.1. Platsbeskrivning

I den här studien kartlades de snökanoner som bildats över Östersjön och orsakat snöfall 
vid platserna Söderala (5 km väster om Söderhamn), Gävle, Uppsala, Stockholm, 
Norrköping, Visby, Ölands norra udde och Kalmar, se rödmarkerade platser i figur 3.1.1. 
Alla de platserna valdes ut på grund av att de är kända för att drabbas av snökanoner. 
Tillgången på meteorologiska 
data var också avgörande för        
vilka mätstationer som kunde 
väljas ut. Eftersom mätplatserna 
ligger på olika breddgrader kan 
det vara intressant att jämföra 
förekomsten av snökanoner vid 
olika områden. Därför delades        
de åtta mätplatserna in i tre 
områden, se figur 3.1.2. Söderala 
och Gävle tillhör norra området. 
Uppsala, Stockholm och 
Norrköping centrala området.     
Visby, Kalmar och Ölands norra 
udde tillhör södra området. För 
att kartlägga snökanoner på de 
här mätplatserna ur ett 
klimatologiskt perspektiv 
användes en 30-årsperiod, från 
1980 till och med 2009. 

 

     Figur 3.1.1. Karta med de platser i Sverige och Finland som  
   används i metoden. Snökanoner har undersökts på de           
   rödmarkerade platserna. Bildkälla: UNEP, 2001.

  

Figur 3.1.2. Indelning av mätplatserna i            
norra, centrala resp. södra området.        
Bildkälla: UNEP, 2001.

4



3.2. Bakgrundsdata 

För att genomföra kartläggningen av snökanoner över Östersjön behövdes en mängd data 
från olika platser under åren 1980-2009. Data för finska Jockis hämtades från FMI (Finska 
meteorologiska institutet) och bestod av uppmätt temperatur på 850-hPa-nivån och 
vindriktning (http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/). För Östersjöns ytvattentemperatur användes 
modellerad data från PROBE-Baltic och bestod av ett medelvärde av ytvattentemperatur 
för området nordväst om Gotland (Omstedt et.al., 2009). Vindriktningens ändring med 
höjden kontrollerades med radiosonderingsdata från Visby, Sundsvall och Jockis, och var 
hämtade från universitetet i Wyoming, USA 
(http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html). Snödjups- och nederbördsdata 
hämtades från SMHI (http://www.smhi.se/). Snödjupsdatan täckte tidsperioden 1 oktober 
till 30 april. För att få information om eventuell isutbredning i Östersjön användes SMHI:s 
havsiskartor. I enstaka fall analyserades satellitbilder som hämtades från universitetet i 
Dundee, Skottland (http://www.sat.dundee.ac.uk/). 

3.3. Formulering av villkor 

För att kunna identifiera de dagar där snökanoner förekom vid de aktuella mätplatserna 
behövde vissa villkor sättas upp. Villkoren baserades på tidigare studier av de 
meteorologiska förhållanden som är typiska för bildandet av snökanoner, generellt sett. 
Det gäller parametrar som temperatur i luft och hav, vindriktning, vindskjuvning och 
isutbredning, se avsnitt 2.3. Villkoren behövde sedan anpassas för just Östersjön. Även 
det baserades till stor del på tidigare studier. 

En hel del förenklingar och antaganden gjordes när villkoren anpassades till 
Östersjön. Till att börja med fick den kalla luften från Finland, Ryssland och Baltikum 
representeras av Jockis i södra Finland. Det baserades på en tidigare studie av 
snökanoner över Östersjön. Som ytvattentemperatur användes ett värde som fick 
representera hela Östersjön. För att veta om den kalla luften rörde sig ut över Östersjön, i 
riktning mot Sverige, användes Jockis som mätplats i villkoret för vindriktning. För att 
bestämma intervallet gjordes först en uppskattning av vilka riktningar som verkade rimliga 
för att luft skulle transporteras över Östersjön in mot mätplatserna. Därefter gjordes en 
känslighetsanalys för att se hur resultaten påverkades vid förändring av intervallet (se 
avsnitt 4.3). Utifrån den bestämdes villkoret för vindriktning. Nedan följer en lista över de 
villkor som användes i metoden. 

  

1. Lufttemperaturen på 850 hPa-nivån i finska Jockis ska vara minst 13 grader lägre 
än ytvattentemperaturen i Östersjön.

2. Vindriktningen i Jockis ska vara mellan 0 (norr) och 140 grader på 10 meters höjd.

3. Ändring av vindriktningen mellan ca 1000 och 700 hPa-nivån ska vara högst 60º vid 
Visby (för centrala och södra området) eller Sundsvall (för norra området).

4. Östersjön får inte vara isbelagd på sådant sätt att det hindrar snökanoner från att 
bildas och orsaka snöfall på de 8 mätplatserna.

5. En ökning av snödjupet på minst 10 cm under 24 timmar. Det ska uppfyllas vid 
minst en de 8 mätplatserna längs Sveriges östkust, Öland och Gotland.
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I studien valdes ett snövillkor på minst 10 cm under 24 timmar. Tanken var att uppskatta 
vid vilken snömängd som snön börjar ställa till med problem, t.ex. i trafiken. Vad gäller 
kontrollering av vindriktningens förändring i höjden, användes data från Visby och 
Sundsvall, se figur 3.1.1. Valet av platser styrdes av tillgången på data. För norra området 
användes data från Sundsvall, och för centrala respektive södra området användes data 
från Visby.                          

De fall då alla fem villkoren uppfylldes, definierades som dagar med snökanoner. 

3.4. Bearbetning av data

Vid kontrollering av vindskjuvning, alltså vindriktningens ändring med höjden, 
analyserades data för vindriktning på höjder från ca 1000 till 700 hPa. För vissa dagar 
saknades data från Visby eller Sundsvall. I de fallen användes data från Jockis i stället. 
Eftersom de värdena var mer osäkra på grund av att stationen ligger längre bort från 
mätplatserna i Sverige, användes även satellitbilder för att kontrollera om snökanoner 
verkade troliga.    

För vissa perioder saknades snödjupsdata. Om data för nederbörd och 
nederbördstyp var tillgänglig användes i stället ett villkor där 10 cm snö motsvarade 10 
mm nederbörd i smält form. Tabell 3.4.1 visar vilken typ av data som användes för 
respektive plats.                                                              

Tabell 3.4.1. Vilken typ av data (snö och/eller nederbörd) som användes för varje plats samt om 
data saknades.  

Plats Typ av data Data som saknas

Gävle Snö -

Söderala Snö jan-april 1980, hela 1998, jan-april 1999

Uppsala Snö -

Stockholm Snö -

Norrköping Snö -

Visby Snö. Nederbörd jan-april 1998 -

Ölands norra udde Nederbörd -

Kalmar Snö okt 2006-april 2007
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4. Resultat

4.1. Klimatologi

Nedan presenteras resultaten av kartläggningen av snökanoner i form av stapeldiagram. 
Alla resultat baseras på metodiken beskriven i avsnitt 3.                     

Figur 4.1.1 visar antalet dagar per år då snökanoner förekommit över Östersjön och 
orsakat minst 10 cm ökning av snödjupet under 24 timmar, på minst en av mätplatserna. 
Snökanoner kan ha förekommit på flera mätplatser under samma dag, men räknas då 
bara som ett fall. Totalt förekom det snökanoner under 73 dagar mellan åren 1980-2009. 
Antalet dagar med snökanoner skiljer sig från år till år. Vissa år, 1980, 1989, 1990 och 
1992 förekom inga snökanoner. Flest var det 2005 då antalet dagar uppgick till nio. I 
genomsnitt förekom det 2,4 dagar med snökanoner per år.                                 

Figur 4.1.2 visar antalet dagar med snökanoner under åren 1980-2009 vid 
respektive mätplats. Staplarna är färglagda efter indelningen av platserna i norra, centrala 
respektive södra området. Flest dagar med snökanoner var det i Gävle med totalt 25 fall, 
följt av Söderala med 16. Efter dem följde, i ordning, Visby, Kalmar och Norrköping med 
13, 12 respektive 8 dagar. Ölands norra udde och Stockholm hade båda 7 dagar. Minst 
hade Uppsala med 6 dagar. Figuren visar att snökanoner var vanligast förekommande i 
norra området, följt av södra området (med undantag från Ölands norra udde) och minst i 
centrala området.        

Figur 4.1.1. Antal dagar med snökanoner per år för alla mätplatserna under åren 1980-2009.

Figur 4.1.2. Antal dagar som snökanoner förekommit på respektive plats under åren 1980-2009. 
Platserna är även indelade efter norra, centrala respektive södra området.
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Figur 4.1.3 visar den relativa månadsfördelningen av alla snökanoner som förekommit 
under tidsperioden1980-2009. Snökanoner förekom från oktober till mars, men var 
vanligast i december (34 %), följt av januari (26 %).

  Figur 4.1.3.  Relativa månadsfördelningen av snökanoner under åren 1980-2009.

Figur 4.1.4 visar den relativa månadsfördelningen av snökanoner för respektive område. 
För alla områden var december den dominerande månaden. För norra och centrala 
området var fördelningen relativt jämn mellan november, januari och februari. För södra 
området var januari den klart vanligaste månaden, efter december. Endast norra området 
hade snökanoner i oktober.

(a)

(b)

(c)

Figur  4.1.4. Relativa månadsfördelningen av snökanoner i norra (a), centrala (b) respektive södra 
området (c).
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4.2. Fallstudie av snökanoner 20 februari 2007

Den 17 och 18 februari 2007 sträckte sig en högtrycksryck från Östeuropa mot Götaland, 
och ett högtryck befann sig över Norra ishavet. Lågtrycken rörde sig då från Norska havet 
in över Norrland. I samband med att högtrycket i sydost försvagades samtidigt som det i 
norr förstärktes, rörde sig lågtrycken i sydligare banor, se figur 4.2.1. Det medförde att kall 
luft spred sig söderut på nordsidan av ett av dessa lågtryck och på morgonen den 20 
februari drog snöbyar från Bottenhavet in över sydligaste Norrlandskusten (SMHI, 2007f). 
Figur 4.2.1-4.2.3 visar det aktuella väderläget den 20 februari 2007.

Figur 4.2.1. Markkarta från den 20 februari 2007 kl. 00 UTC. Högtrycket över Norra ishavet och 
lågtrycket över Ryssland ger upphov till nordostliga vindar över Östersjön. Bildkälla: 
Wetterzentrale, 2007.

Figur 4.2.2. Radiosondering från Sundsvall 20 februari 2007 kl. 00 UTC. Bildkälla: Universitetet i 
Wyoming, 2007.     
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Radiosonderingen i figur 4.2.2 visar ett stabilt skikt mellan 950 hPa och 926 hPa som kan 
bero på en markinversion över den kalla landytan. Ovanför den är temperaturen relativt 
nära daggpunktstemperaturen ända upp till ca 650 hPa, vilket indikerar att mängden 
vattenånga där är hög och kondensation är troligt. 

Tabell 4.2.1 visar en sammanställning av parametrar som ingått i metoden (avsnitt 
3.3). Under dagen rådde förhållanden som är gynnsamma för bildandet av snökanoner. 
Temperaturen vid Jockis på 850-hpa-nivån var 19,8 °C kallare än ytvattentemperaturen i 
Östersjön. Vindriktningen vid Jockis var 60° och vindskjuvningen (riktningen) i Sundsvall 
var mindre än 60° mellan 1000-700 hPa. 

Tabell 4.2.1. Parametrar som ingått i metoden. 20 februari 2007 kl 00.00 UTC. 

Temp 850 hPa
Jockis °C

Vindriktning 
Jockis

Ytvattentemp 
°C

Vindriktning i Sundsvall (°)
700 hPa            850 hPa       1000 hPa

-16,8 60 3,2 40 60 20

Figur 4.2.2 är en satellitbild över Norrlandskusten, Finland, Bottenhavet, Bottenviken och 
Finska viken. I Bottenviken har isen lagt sig, men över det öppna vattnet i Bottenhavet 
bildas molngator i vindens riktning. Närmare Norrlandskusten har de växt i höjden, med 
snöbyar som följd. Snökanonerna har bildats. En extra kraftig snökanon träffar kusten vid 
Söderhamn, men löses upp när den kommer in över den kalla och torra landytan. Även i 
Finska viken bildas molngator i den nordostliga vinden.

Figur  4.2.3. Satellitbild (kanaler 1,4,3) från den 20 februari 2007, kl. 9.48 UTC. Molngator har 
bildas över den isfria delen av Bottenhavet. Några har utvecklats till snökanoner som orsakar 
snöfall vid främst södra Norrlandskusten. Bildkälla: NEODAAS/Universitetet i Dundee, 2007.
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Det kraftiga snöfallet i kombination med snörök skapade kaos på E4:an mellan 
Söderhamn och Gävle. Flera trafikolyckor, varav flera var seriekrockar, inträffade och 
senare på förmiddagen blev det totalstopp i både nordlig och sydlig riktning. I Söderala 
ökade snödjupet med 11 cm. Vid Bollnäs, 3,5m mil väster om Söderala märkte man 
däremot inte av snöovädret, där sken solen då snöbyarna inte nådde fram (SR, 2007).

4.3. Känslighetsanalys av vindriktningsvillkor

För att formulera ett villkor för intervallet av vindriktningar i avsnitt 3 gjordes en 
känslighetsanalys för att se hur förändringar i vindriktningar påverkade resultaten. Det är 
sedan tidigare känt att snökanoner i Sverige förknippas med omkring nordostliga till ostliga 
vindar. Därför antogs att intervallet minst skulle innehålla vindriktningar mellan 40° och 
90°. Tabell 4.3.1 visar hur många dagar med snökanoner som registrerades inom de 
”osäkra” områdena. I intervallen 30°-39° och 20°-29° förekom relativt många dagar med 
snökanoner. Vid 10°-19° och 0°-9° var utfallen betydligt färre, men gränsen sattes ändå vid 
0° (norr). Vid 91°-100°, 101°-110° och 111°-120° förekom relativt många dagar med 
snökanoner. Mellan 121° och 150° förekom endast 2 dagar totalt och gränsen sattes vid 
140°.     

Den här analysen visar på att resultaten är ganska okänsliga för vindriktningar<20° 
och vindriktningar>120°.

Tabell 4.3.1. Antal dagar med snökanoner inom angivna vindriktningsintervall.

Vindriktning (°) Dagar med snökanoner 

0-9 1

10-19 1

20-29 4

30-39 9

91-100 6

101-110 7

111-120 3

121-130 0

131-140 2 

141-150 0
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4.4. Osäkerhetsanalys av nederbördsvillkor

I metoden antogs att 10 cm nysnö motsvarar 10 mm i smält form. För Stockholm fanns 
komplett data för både snödjup, nederbördsmängd och nederbördstyp. För att se vilka 
konsekvenser som följde med antagandet, gjordes en jämförelse mellan hur många dagar 
som registrerades i Stockholm med snövillkoret respektive nederbördsvillkoret. Tabell 
4.4.1 visar att 7 dagar med snökanoner registrerades med snövillkoret och 6 dagar med 
nederbördsvillkoret. 4 av dagarna förekom i båda fallen. 3 dagar registrerades inte med 
nederbördsvillkoret på grund av att 10 cm snö motsvarade en nederbördsmängd som var 
mindre än 10 mm. Däremot registrerades 2 dagar med snömängder under 10 cm.               

Den här analysen visar att nederbördsvillkoret medför en relativt hög osäkerhet i de 
datum som registreras, däremot stämmer antalet dagar ganska väl. Nederbördsvillkoret 
tenderar dock att underskatta antal dagar, jämfört med snövillkoret.  

Tabell 4.4.1. Jämförelse mellan användning av snövillkor och nederbördsvillkor för Stockholm.

Antal dagar 
med 
snövillkor 

Antal dagar 
med 
nederbörds-
villkor 

Antal dagar som 
har samma 
datum

Antal dagar som 
fattas
p.g.a. nb<10 mm då 
snö >=10 cm

Antal dagar som är 
”överflödiga” p.g.a. snö<10 
cm då nb>=10 mm

7 6 4 3 2

5. Diskussion
Studien visar att det, med den använda metoden här, totalt förekom snökanoner under 73 
dagar under åren 1980-2009. I genomsnitt blir det 2,4 dagar per år. Enligt SMHI brukar det 
förekomma snökanoner i Sverige i genomsnitt 2-3 gånger per år (SVT, 2010). Det 
stämmer ganska bra med de här resultaten. I studien har åtta platser i Sverige undersökts. 
Eftersom snökanoner kan förekomma väldigt lokalt är det svårt att fånga in alla fall med 
den här metoden. Om fler platser hade undersökts skulle troligtvis fler dagar med 
snökanoner ha registrerats.                                                                                    

Studien visar också att antalet dagar med snökanoner varierar relativt mycket från 
år till år. Vissa år förekom det inga, medans det andra år förekom upp mot nio dagar. Det 
stöds av en studie av Andersson och Nilsson (1990) som även den visar på variation i 
antalet dagar med snökanoner per år. Resultaten visar också tendenser till att snökanoner 
var vanligare på 2000-talet än 80- och 90-talet.            

Av de åtta studerade platserna i Sverige, förekom flest snökanoner i Gävle. Där 
registrerades 25 fall, följt av Söderala med 16 fall. Att det var flest i Gävle kan delvis bero 
på kustlinjens form. Nedre Norrlandskusten och norra Upplandskusten bildar tillsammans 
en kil, där Gävle befinner sig i mitten. Det gör det gynnsamt för att konvergens ska uppstå 
i samband med landbris eller att vinden över landytan vrids mot kusten, så kallad 
kustkonvergens. Dessa faktorer kan förstärka konvektionen och därmed även snöfallet. 
Gävle är speciellt utsatt för vindar från nordost till ost. Söderala kan även påverkas av 
konvergens, även om kustlinjen här är mer rak, men är mer känslig för om Bottenviken och 
Bottenhavet fryser. Vid Visby registrerades 13 dagar med snökanoner, och i Kalmar 12. 
Ölands norra udde däremot hade endast 7 dagar, vilket kan verka lite i förhållande till 
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Visby och Kalmar, eftersom de platserna ligger relativt nära varandra. Det kan bero på att 
snödjupsdata saknades för Öland och att ett nederbördsvillkor användes i stället. 10 mm 
nederbörd skulle i metoden motsvara 10 cm snö. Hur mycket en viss snömängd motsvarar 
i smält form kan variera, framför allt beroende på luftens temperatur. Osäkerhetsanalysen i 
avsnitt 4.4 visar att nederbördsvillkoret överlag tenderar att underskatta den egentliga 
snömängden. I Norrköping, Stockholm och Uppsala var fördelningen av dagar med 
snökanoner ganska jämn med 8, 7 respektive 6 dagar. Att Uppsala hade minst beror 
troligtvis på att det är den av platserna som ligger längst från kusten (ca 70 km) och att 
snökanonerna då hinner lösas upp. Resultaten visar att även platser som ligger längre in i 
landet kan drabbas av snökanoner och inte bara de kustnära.

Att norra området hade flest snökanoner kan också bero på att det generellt sett är 
kallare där, jämfört med de centrala och södra områdena. Snökanoner som under samma 
dag förekommit över större delen av Östersjön kan till exempel orsaka snöfall på vissa 
platser och regn på andra. Dessutom kan luften vid framför allt nordlig vind ha 
transporterats en lång sträcka över havet, speciellt om Bottenviken är isfri, och ha bidragit 
till kraftiga snökanoner över norra området. Södra området hade fler snökanoner än 
centrala (med undantag från Ölands norra udde). Det kan även där bero på att 
snökanonerna troligtvis har haft möjlighet att färdas en längre sträcka över havet. De kan 
ha skapats redan i Finska viken och vikt av söderut mot Smålandskusten och därmed 
hunnit ta upp mycket värme och fukt innan de dragit in över land.

Av studien framgår det att december var den vanligaste månaden då snökanoner 
förekom, följt av januari. Under de här perioderna är det troligt att havet fortfarande är 
relativt varmt och det förekommer inte is i någon större utsträckning, samtidigt som kall luft 
har hunnit bildas över Ryssland. Att snökanoner förekom i november och februari var 
ganska vanligt. I mars var det betydligt färre, troligtvis på grund av att isen över Östersjön 
brett ut sig maximalt och dämpar vertikala flöden av vattenånga och sensibelt värme. I 
oktober förekom endast 2 % av alla snökanoner. Troligtvis har inte luften hunnit bli 
tillräckligt kall för att eventuell nederbörd ska falla som snö under denna månad. 

Andersson och Nilsson (1990) visade i sin studie att snökanoner förekom främst i 
januari under vintrarna 1984/1985 till 1988/1989. Den tidsperioden är dock mycket kortare 
än i den här studien. Dessutom studerade de främst snökanoner i södra området.       

I norra och centrala områdena var månadsfördelningen relativt lika, jämfört med 
södra området, som urskiljde sig genom att vara mer begränsat till december och januari.   

Vad gäller snödjupsdata, så sträcker sig mätperioden från 1 oktober till 30 april. Det 
betyder att om det skulle ha förekommit snökanoner utanför den tidsperioden hade de inte 
registrerats. Det är dock inte särskilt troligt att snökanoner ska ha förekommit då.          

Trots att studien baseras på antaganden om när snökanoner bör ha förekommit, 
enligt rådande meteorologiska förhållanden, visar resultaten på flera likheter med tidigare 
studier och kända fakta. Även om några av dagarna som tagits fram i den här studien inte 
är egentliga fall av snökanoner, har förutsättningarna ändå varit gynnsamma för att de ska 
ha kunnat bildats. 

De största osäkerheterna i metoden som använts är att enstaka platser har fått 
representera stora områden. Till exempel är det inte särskilt rimligt att vindförhållandena i 
Jockis är lika över den svenska östkusten, att temperaturen är densamma i hela Östersjön 
eller att vindskjuvningen är lika i både Visby och Stockholm. Det är ändå anpassningar 
som har varit nödvändiga att göras på grund av begränsad tillgång till data. I metoden har 
det inte tagits hänsyn till tiden det tar för luften att transporteras från Jockis till Sverige.   
Det kan tänkas att det till Kalmar tar flera timmar längre än vad det gör till Gävle. Det kan 
ha påverkat värden för vindskjuvning och nederbörd. Å andra sidan var datan för Jockis så 
pass gles att temperatur- och vindriktningsvillkoret kan ha uppfyllts flera timmar tidigare 
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utan att det framgår i datan. För nederbörden spelar det troligtvis ingen större roll eftersom 
den är integrerad över en 24-timmarsperiod.              

Det hade varit intressant att även ta med parametrar som vindhastighet, inversion 
och kustlinjens form i villkoren. Det hade då krävts ett betydligt mer omfattande arbete. Det 
hade även varit intressant att använda radarbilder för att lättare se fördelningen av 
nederbörden. 

6. Slutsats 
På vintern när kall luft från öst transporteras ut över Östersjön kan snökanoner bildas över 
isfria delar av havet. Temperatur i luft och hav, vindriktning, vindskjuvning och isutbredning 
är meteorologiska faktorer som påverkar bildandet av snökanoner. Kustens form bidrar 
även starkt till var snökanoner bildas och hur de utvecklas, på grund av att fenomen som 
landbris och kustkonvergens uppstår. 

Studien visar att snökanoner förekom under 73 dagar under åren 1980-2009, det vill 
säga, i genomsnitt 2,4 dagar per år. Det framgår även att det förekom en del variationer 
mellan åren, vissa år bildades det inga snökanoner alls, medan det under andra uppgick 
till uppemot 9 dagar. Gävle och Söderala i norra området var de platser där snökanoner 
var vanligast förekommande, med 25 respektive 16 dagar. Snökanoner förekom från 
oktober till mars, men var totalt sett vanligast i december (34 %), följt av januari (26 %). I 
norra och centrala områdena var månadsfördelningen relativt lika, jämfört med södra 
området, som urskiljde sig genom att vara mer begränsat till december och januari. 

Tackord
Slutligen vill jag tacka min handledare Anna Rutgersson som har visat engagemang och 
bidragit med goda råd under arbetets gång.
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