
Produktinformation 
Till höger om rubriken för respektive produkt finns oftast en produktförklaring som kan öppnas med 
ett klick och nedan kan ni hitta ytterligare information. 
 

 Längst upp till höger finns en svensk och en engelsk flagga för att välja språk. 
 För att komma tillbaka till startsidan, klicka på SMHI-loggan överst till vänster eller på HEM 

längst upp till höger. 
 Våra kontaktuppgifter till SMHI Sjöfart hittar ni under kontakta oss uppe i högra hörnet eller 

längst ned på sidan.  

Produkter 
Det finns många tillgängliga produkter i Bizmet, men här följer de vanligaste med en kort beskrivning. 
Inom parentes ser ni hur ofta produkten uppdateras i modellen.  
 

 Punktprognoser (4 ggr/dygn) 
Detaljerade prognoser för en specifik punkt. Klicka i kartan eller välj område i menyn. Här visas 
en tabell med senaste prognosen av väderparametrar för dygn 1-2. Diagram som visar variation 
av parametern i tiden finns för vind och våghöjd. 
 
Uppe i huvudmenyn finns en kontrollpanel där ni kan ändra tidsformat (Svensk, UTC eller Finsk), 
vindriktningstyp (pilar, grader eller väderstreck), och strömriktningstyp.  
 
Ni kan även välja att visa tidigare data, då de senaste passerade tidsstegen inkluderas i tabellen. 
Längst upp till vänster i rutan står det när prognosen utfärdades. Där kan ni välja bland de 
senaste 4 modellkörningarna och jämföra prognoser.   

 
 
 
• Prognoskartor D 1-2 (4 ggr/dygn) och D 3-5(2 ggr/dygn) 
En översiktlig prognos, som visar lufttryck, vind och sign. sjö, för valt område. Finns som 24 eller 
48 timmars prognos. 
 
 Ruttprognos (4 ggr/dygn) 
Här kan ni, efter tillval, få prognoser längs med en vald rutt baserat på en avgångstid. Denna 
produkt är lämplig för färjetrafik med samma avgång- och ankomsttid.  



Uppe i huvudmenyn finns en kontrollpanel där ni kan ändra tidsformat (Svensk, UTC eller Finsk), 
vindriktningstyp (pilar, grader eller väderstreck), och strömriktningstyp.  
 
 Strömkartor (1 ggr/dygn) 
Prognoskarta för ytvattenströmmen (2 m djup). Finns som 24 eller 48 timmars prognos.  
 
 Vattenståndsprognos (1 ggr/dygn) 
Här kan ni se vattenståndsprognos (mätt i RH 2000) från SMHIs modell (blå linje) jämfört med 
observationer (röd linje). 
 
• Kustobsar (varje 1-3 timme) 
Håll muspekaren över den station du vill se observationer från, så visas de senaste 3 timmarnas 
observationer. Genom att hålla muspekaren över en station kan möjligheten att se historiken 
(senaste 48 timmarna) fås genom att klicka på historik.  

 
• Radar (varje 15:e min) och satellitbilder 
Med hjälp av radar och satelitbilder ges en generell bild av den aktuella molnigheten och 
nederbörden. 
 
• Prognoskartor Europa D 1-5 (2 ggr/dygn) 
Prognos för Lufttryck, vind och signifikant våghöjd. Tillgänglig för farvatten väster om Europa, 
Nordsjön och Medelhavet för dygn 1-2 samt dygn 3-5. 
 
• Korta prognoser (4 ggr/dygn) 
Översiktlig väderprognos för kuststäder med radar och nederbördsprognos. Här visas hur 
temperatur, luftfuktiget, vind samt byvinden varierar med tiden i form av diagram eller tabell. 
Denna produkt passar bra för att se vädret för passagerare vid destinationen. För väder inne i 
hamnar så hänvisar vi till punktprognoserna. 
 
 Meteogram  
Översiktlig väderprognos med kommentar om prognosens tillförlitlighet för Sverige. I en karta 
visas senaste radarbilderna med nederbörd. En legend finns tillgänglig i kartans nedre hörn som 
visar kategorin på nederbörden.  
 
 Destinationsväder 
Tillval, prognos för ett antal hamnar presenterad med symbol och text.  

 

Driftstörningar 
Vi eventuella driftstörningar syns ett meddelande både på hemsidan och i mailutskicken.  
 
 

Kontakta oss 
Vid frågor, feedback eller önskemål kontakta oss gärna på  
Mail: weatherrouting@smhi.se  
Telefon : +46(0)11-495 8400 


