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 SPECIELLT 

 

Sikt och dimma 
 

Sikt 
är ett mått på luftens genomskinlighet oberoende av dagsljus och av personlig synförmåga. 
 
Luften innehåller alltid varierande mängder partiklar i både vätske- och fast form. De svävar i 
uppåtgående vertikala luftströmmar och faller mycket långsamt. Om luftens fuktinnehåll ökar 
avlagras fina vattenskikt på partiklarna så att de blir större och ytterligare försämrar sikten. 
Partiklarnas mängd och typ avgör hur långt man kan se - synvidden - eftersom de försämrar 
sikten genom att reflektera och sprida ljuset i alla riktningar. Stora vattenpartiklar som i dimma, 
regn och låga moln har dessutom en skymmande verkan.  
 
Även luftmassans härkomst, skiktning och fuktighet avgör grumlingen. Generellt är luftmassor 
från arktiska områden renast och från ökenområden mest förorenade. Därför ökar sannolikheten 
för bättre sikt ju närmare polerna man kommer. 
I ren och torr polarluft från is- eller havsområden är sikten mycket god och begränsas egentligen 
mest av horisonten. Dock brukar luft från stora havsområden vara förorenad av saltpartiklar.  
Luft från ökenområden är förorenad av små sand- eller stoftpartiklar som försämrar sikten. Det 
gör också förbränning och utsläpp i industriområden.  
Vulkanutbrott förorenar vanligen luften extremt kraftigt. 
 
Stoftpartiklarna faller långsamt mot marken vilket gör att koncentrationen successivt minskar 
och luften renas. Regn och snö renar luften snabbare eftersom detta tar med sig partiklarna ner 
till marken.  
I stabilt skiktade luftmassor sprider de vertikala rörelserna partiklarna. Detta leder till mindre 
stoftkoncentration vid marken och därmed också god sikt. Ibland kan s.k. inversion hämma 
dessa luftrörelser. Detta medför då stor koncentration av föroreningar och dålig sikt.  
 

Synvidd - nutida svenska benämningar  
Mycket god sikt          >30 km 
God sikt   10 -    30 km 
Måttlig sikt                  4 -    30 km 
Disigt                          2 -     4 km 
Mycket disigt               1 -      2 km 
Dimma                    200 - 1000 m 
Tät dimma                 50 -   200 m 
Mycket tät dimma    <50 m 

 
Sjöväderrapporten talar om dålig sikt när den är under 4 km.  
Sikt mellan 1 och 10 km kallas fuktdis eller torrdis beroende på relativ fuktighet.  
Om sikten understiger 1 km benämns detta dimma.  
 
Även andra siktbenämningar förekommer. På flera ställen i sjölagstiftningen hittas ordet mist. 
Det är ett äldre uttryck som sannolikt betyder i det närmaste tätt fuktdis. Jämför engelskans 
mist som ungefär betyder lätt duggregn. 
Sjömän talar sällan om dimma. De använder ordet tjocka och istället för km anger de sikten i M 
eller i vissa fall meter.  
 
Dimma 
bildas och upplöses under vissa meteorologiska, hydrologiska och geografiska förutsättningar. 
Uppkomst och upplösning är vanligen ganska svår att förutsäga men i samband med nederbörd, 
i regnbyar och vid frontpassager kan mer eller mindre nedsatt sikt förutses. Ofta är dimma av 
mycket lokal karaktär.  
 
Det finns flera typer av dimma och man skiljer på strålnings-, avektions- och frontdimma samt 
sjörök. Dessutom finns s.k. orografisk dimma som i stort sett är låga moln som når marken.  
 
 



Strålningsdimma 
kan bildas över istäckt hav och alla årstider över land. Den uppstår då markytan och de lägsta 
luftlagren kyls av under daggpunkten. Det händer mest klara, stilla nätter sensommar och höst. 
Andra förutsättningar är hög luftfuktighet och mycket svag vind (1-3 m/sek).  
Den börjar som mycket låg dimma vars höjd ökar och täthet tilltar. Den svaga vinden kan sänka 
höjden såpass att t.ex. höga masttoppar ibland ses sticka upp över dimman. Strålningsdimma 
an breda ut sig ett stycke över havet. k 

Strålningsdimman lättar en förmiddag på Listerlandet. 
 

När lättar det? 
Solen torkar upp nattlig strålningsdimma och det är vanligen klar sikt innan lunch.  
Om vinden ökar till mer än 2-3 m/sek blåser dimman genast bort.  

 
Advektionsdimma 
bildas vanligast under vinterhalvåret då fuktig, varmare luft kontinuerligt strömmar ut över ett 
kallare hav. Nu handlar det istället om vindstyrkor från 2 ända upp till 8 m/sek.  
Denna typ av dimma är vanlig på våren och täcker för det mesta stora områden. Dess vertikala 
höjd varierar mellan 300 och 800 m. 

 
När lättar det? 
Advektionsdimma ligger kvar så länge varmluften fortsätter strömma. Det kan den göra i 
flera dygn. Någon enstaka gång kan den upplösas av solen men då blir det bara tillfälligt.  
Måttliga variationer i vindstykan påverkar inte denna dimtyp men rejäla vindkantringar 
brukar stoppa varmluftsströmmen. 

 



Frontdimma 
kan bildas både vid kall- och varmfronter och vara svår att skilja från andra dimtyper.  
 

När lättar det? 
Frontdimma lättar efter frontpassagen. Vid kallfronter rör det sig normalt om några timmar. 
Vid passage av de långsammare varmfronterna rör det sig snarare om ett halvt dygn.  

 
Sjörök  
kallas också blandningsdimma. Bildningen är lite komplicerad men en förutsättning är kall, 
fuktig, labilt skiktad luft över betydligt varmare vatten.  
Den är vanlig höst och vinter främst över öppna vatten och blir maximalt 10 m hög.  
 

När lättar det? 
Den låga sjöröken som blåser bort vid minsta vindkåre stör sällan sjöfarande.  

 

Tumregel 
 

Dimma i stiltje eller i mycket svaga vindar är sällan utbredd och torkas sannolikt 
upp av solen ju längre dagen framskrider.  
 

Dimma vid vind över 3 m/sek kan däremot täcka stora områden och ligga kvar i 
flera dygn. Ända till det mojnar, ökar rejält eller att vinden ändrar riktning. 

 

Frekvens  
Även om dimma är vanligast på hösten är också advektionsdimma vanlig vid kusterna under vår 
och försommar då varmare luft från land strömmar ut över det ännu kalla havet.  
Under senhösten när solen står allt lägre kan strålningsdimma ligga kvar länge. 
 
Sverige har dimma mellan 20 och 60 dygn/år vilket är jämförelsevis ofta. Kusterna har mest 
dimma och inre Norrland har minst. T.ex. har  
 ett område i Hanöbukten och vid Upplandskusten 20% dimfrekvens,  
 sydskånska kusten upp till Öland och Gotland samt Stockholms skärgård 15% dimfrekvens, 
 Göteborgs- och Bohuskusten 10% dimfrekvens.  
Som jämförelse har vissa havsområden i världen runt 30% dimfrekvens. 
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