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Köldrekord – här var det kallast under
natten
Publicerad 5 jan 2017 kl 07.16

Kylan har kopplat ett järngrepp och i dag, torsdag, vaknar Sverige upp till en riktigt kall morgon.
I Nattavaara i Lappland har det i natt varit -40,1 grader.
– Det är kallast i vinter, säger Cecilia Villanger, meteorolog vid väderinstitutet Storm.
Efter den milda nyårshelgen drog ett snöoväder in över Sverige och i dess spår följde sträng vinterkyla. För den som ska bege sig ut på torsdagsmorgonen
gäller det att ta på sig långkalsongerna, det är minusgrader i hela landet - från tio minusgrader i söder till ner mot 40 i norr.
Kallast var det i Nattavaara utanför Gällivare som i natt uppmätte 40,1 minusgrader, tätt följt av Nikkaloukta som hade 39,9 minus.

Kallast i vinter
– Det är kallast i år och kallast för i vinter, säger Cecilia Villanger, meteorolog vid väderinstitutet Storm.
Kylan ser ut att nå sin kulmen på torsdagen men ser ut att stanna veckan ut. Enligt SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret får Sverige räkna med kyla
minst tio dygn framöver.
Den lägsta uppmätta temperaturen i Nikkaloukta är det dock en bit ner till, rekordet i januari ligger där på 46,2.
Köldrekordet i januari för hela Sverige kommer enligt SMHI på -49,0 grader i Karesuando som uppmättes den 27 januari 1999 och Vuoggatjålme den 1
januari 1951.
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Nikkaloukta hade 39,9 minusgrader i natt.

Strandade på tåg
– Det har varit kallt en bra bit ner i Sverige med temperaturer runt minus 30 i höjd med Umeå och Sundsvall och lite in i landet säger Cecilia Villanger.
Under onsdagskvällen ställde kylan till problem för tågresenärer. Under hela kvällen stod ett tåg stått strömlöst - först i skogen - sedan i byn Nattavaara i
39 minusgrader. Först vid tvåtiden i natt började det rulla igen.
Även i Borlänge blev det också problem. Ett 50-tal personer strandades där i 15 minusgrader. Efter ett tåghaveri fick de inte plats på ersättningsbussen.
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