
Vindhastighetstabell
Benämning Vinhastighet m/s Vindens värkningar på öppna havet

0 Spegelblank sjö

1 Små krusningar på vattenytan

2-3 Korta småvågor

Bris 4-5 Vågkammar börjar brytas

6-7 Långa vågor, skumkammar bildas

8-10 Vågor med långa, vita skumkammar

11-13 Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig

Kuling 14-17 Sjön tornar upp sig och bryter, skum i strimmor i vindriktningen

18-24 Höga vågberg, skum i täta strimmor sätter ned sikten

Storm 25-32
Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan vit av skum, fartyg 
i sikte försvinner bakom vågbergen, luften fylld av skum som 
starkt sätter ned sikten

Orkan 33 och över Stora föremål flyger i luften, båtar kastas upp på land, 
allmän ödeläggelse

Väder och vind
En båtägare är mycket väderberoende. En och samma sträcka kan upplevas helt olika beroende 
på om det är vackert, varmt, kallt, blåsigt, medvind eller motvind. Även vid valet av natthamn  
är vädret avgörande. Betydelsen av att ligga tryggt i lä en hel natt är något helt annat än att 
 behöva stiga upp mitt i natten för att ankra om. 

Väder och vind, tips för din trygghet på sjön
Om vädersituationen är ostadig är det bäst att stanna i hamn. För en  mindre båt kan redan styv bris (vind
hastighet 811 m/s) innebära problem. Det är inte bara vindstyrkan som du bör uppmärksamma. Sikten är 
 också viktig. Ge dig aldrig ut på sjön om det är risk för dimma. På himlen kan du ofta i förväg se om vädret 
 kommer att ändras. Meteorologer brukar tala om varmfront och kallfront. I själva fronten och mötet mellan 
varm och kall luft är vinden ofta häftig.

Moln
 ■ Fjädermoln: Tunna ismoln som kan förebåda oväder om de har  ”tofsar”.
 ■ Slöjmoln: Ger himlen ett mjölkaktigt utseende. Förebådar oväder.  

Halofenomen kan förekomma runt solen.
 ■ Skiktmoln: Solen lyser som genom matt glas. Förebådar regn.

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

www.svenskasjo.se  |  info@svenskasjo.se  |  010-490 90 00


