
Åskväder, hagel och andra väderfenomen: 



När uppstår åskväder? 

• Oftast sommartid i samband med skurar 
(”enstaka em-skurar”), vanligaste 
situationen. 

• I samband med kallfronter, sommartid. 

• I samband med varmfronter, då mycket varm 
luft är inblandad (”kontinentluft”) 

• I bergstrakter, då luften tvingas upp över 
berget. 

• I samband med perioder med mycket varmt 
och fuktigt väder (”värmeåskväder”) 



Åskväder- tid på dygnet? 

00 24 06 12 18 

Frekvens – tid på dygnet beroende på Årstid samt land/hav 

= för- och högsommar 

= sensommar kust/hav 

= höst (vinter) kust/hav 



Iskristaller 10-30 minusgrader! 

Vattendroppar +10 - -10 grader 

Positiva laddningar 

Negativa laddningar 

Positiva laddningar 

(negativa laddningar) 

Hur blixtar uppstår: 

 

1) Molnet består av både 

iskristaller ( i toppen) och 

vattendroppar (i botten) 

2) Iskristaller och 

vattendroppar får olika 

laddning (pos. resp neg.) 

3) I första hand sker 

urladdning inom molnet 

4) I andra hand urladdníng 

mellan moln och mark 

negativa blixtar 

5) I tredje hand urladdning 

från molnets topp till mark 

positiv blixt (kraftigast) 

 



Tidigt stadium, topparna sväller 

Molnet börjar bli vertikalt mäktigt 

Tydligt städ, diffus trådig överdel 

som består av iskristaller. Nu faller 

det nederbörd ur molnet, möjligen 

även åska. 



Ännu mer åska…. 

Lite fakta: 

En negativ blixt har en 

varaktighet av c:a 30 ms, men det 

kan ske 5-7 blixt-urladdningar i 

följd i samma blixtkanal. 

Strömstyrka: 5-20 000 A. 

En positiv blixt har en varaktighet 

av 50-60 ms, men det sker ofta 

bara en urladdning. Kraftigare än 

negativa blixtar, kan uppgå till > 

100 00 A! 

Snö/hagelbyar vintertid ger bara 

positiva blixtar, men betydligt 

svagare < 20 000 A 



Åskmoln med ”mammatus”,nedhängande molnrullar 

Se upp med ”molnrullar”, ger kraftigt nedsvep (fallvind), risk för 

blixturladdning och även regn. 



ÅSKMOLN 

1-3 km från 

molnet 

Vindar runt ett Åskmoln 







Anm: 1 mm = 1 l/m2 

200 mm => 200 l/m 2 

Översvämmningar! 



Antalet 

åskdagar/år 

Denna statistik är gammal, 

uppmätt under perioden 1931-

60, med moderna åskpejlings-

metoder har man upptäckt att 

frekvensen är nästan dubbelt 

så hög. 

Fördelningen stämmer dock väl 

med vad man senare uppmätt.  



Hagel, ett 

fenomen som ofta 

förekommer i 

samband med 

åskväder. 



Tromb eller ”tornado” 



Tromb observerad vid Björlanda Kile  

oktober 2003 



Cyklonbanor 

Förutsättningar: > 5 grader från ekvatorn 

                > 27 grader C i ytvattnet                           



Cyklon - Tvärsnitt 



Satellitbild ”Dubbelcyklon” 

Orkanens 

öga 


