Utskrift: 18.10.2018 kl 14

Værvarsel for Utsira fyr målestasjon
Meteogrammet for Utsira fyr målestasjon torsdag kl 15 til lørdag kl 15
Fredag 19. oktober

Lørdag 20. oktober
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Langtidsvarsel for Utsira fyr målestasjon
I morgen
19.10.2018

Lørdag
20.10.2018

Søndag
21.10.2018

11°

11°

12°

Skyet. Liten
kuling, 12 m/s
fra sørsørvest. 0 mm
nedbør.

Skyet. Laber
bris, 7 m/s fra
sørvest. 0 mm
nedbør.

Regn. Frisk
bris, 8 m/s fra
sørvest. 3,0
mm nedbør.

Mandag
22.10.2018

10°

Kraftig regn.
Liten kuling,
13 m/s fra
vest. 5 mm
nedbør.

Tirsdag
23.10.2018

Onsdag
24.10.2018

9°

Regnbyger.
Liten kuling,
13 m/s fra
nordvest. 2,0
mm nedbør.

Torsdag
25.10.2018

9°

10°

Skyet. Liten
kuling, 13 m/s
fra nordnordvest. 0
mm nedbør.

Skyet. Frisk
bris, 10 m/s
fra nord. 0 mm
nedbør.

Fredag
26.10.2018

Lørdag
27.10.2018

9°

Regn. Frisk
bris, 10 m/s
fra nordvest.
2,6 mm
nedbør.

8°

Delvis skyet.
Frisk bris, 10
m/s fra nord. 0
mm nedbør.

Langtidsvarselet viser ventet vær på dagtid. Temperatur- og vindvarselet gjelder for kl 12, symbolet og nedbørvarselet for kl 12-18. Treffsikkerheten
på prognosene er svært god de første dagene, og avtar utover i perioden.

Meteorologens varsel
TORSDAG OG FREDAG Rogaland: Vest og nordvest bris, opp i frisk bris på kysten sør for Obrestad. Skya eller delvis
skya. Enkelte regnbyer, avtakande byeaktivitet. Snøbyer over 1000 meter. Utsira Nord: Vestleg bris. Enkelte regnbyer,
elles god sikt. Fredag føremiddag auking til sørleg liten kuling 12, utpå kvelden dreiande til nordvest frisk bris 10. Regn
og regnbyer med moderat sikt. Karmøy - Fedje: Vestlig bris. Enkelte regnbyger, ellers god sikt. Bølgehøyde: 2-2,5 m, i
kveld 1,5-2 m.
FREDAG Rogaland: Bris av skiftande retning. Stort sett opphaldsver. Fredag ettermiddag auking til sørvest frisk bris
på kysten, liten kuling nord for Boknafjorden. Enkelte regnbyer. Seint fredag kveld dreiing til nordvest liten kuling.
Regn. Karmøy - Fedje: Sør og sørvest opp i frisk bris 10, fredag formiddag økning til liten eller stiv kuling 15, sent om
kvelden dreining til vestlig frisk bris 10. Utrygt for litt regn av og til, forøvrig oppholdsvær. Fredag kveld regn fra vest.
Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 1,5-2 m, fredag ettermiddag forbigående økning til 2,5 m i nord.
LØRDAG Vestlandet sør for Stad: Minking til sørvest bris. Enkelte regnbyer. Laurdag ettermiddag auking til sørleg
opptil stiv kuling på kysten, sterk kuling i nord, liten storm kring Stad. Stort sett opphaldsver, laurdag kveld etter kvart
regn.
SØNDAG Vestlandet sør for Stad: Sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, stiv kuling i nord. Regn. Søndag
ettermiddag dreiende vestlig og økning til periodevis sterk kuling på kysten. Overgang til regnbyger, etterhvert
www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/Utsira/Utsira_fyr_målestasjon/
snøbyger over 700-1000 meter.

NRK og Meteorologisk institutt står bak Yr,
som har varsel for sju millioner steder i hele verden.

