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PRODUKTBLAD 

SMHI BYGGVÄDER MED  
PROGNOS PÅ ARBETSMOMENT
SMHIs meteorologer – en trygghet vid kritiska moment. Inom bygg- och anlägg-
ningsverksamheten är många moment väderkänsliga. Med hjälp av SMHI Bygg-
väder kan du planera din verksamhet bättre genom att enkelt se när det är mest 
lämpligt att t.ex. gjuta, måla, göra kranlyft eller utföra beläggningsarbeten. SMHI 
Byggväder är både en konsultationstjänst direkt hos våra meteorologer, en webb-
tjänst och en mobil applikation. 

”Vid stora jobb riskerar vi 100 000 kr per arbetslag när 
det är skurbetonat väder, SMHIs meteorologer hjälper 
oss att undvika den kostnaden” säger Niclas Odermatt 
tillförordnad avdelningschef på verksamhetsutveckling, 
Skanska Asfalt och Betong.

SMHI Byggväder finns i två versioner, Byggväder Bas 
respektive Plus. När du ska utföra kritiska arbetsmoment 
eller när vädret är på marginalen kan du som abonnerar 
på vår Plustjänst alltid kontakta våra meteorologer direkt. 

- En färskare, mer lokal och mer nyanserad väder-
prognos finns inte.

BYGGVÄDER BAS 
Med SMHIs tekniska webbplattform får du ett flexibelt 
och användarvänligt gränssnitt med ständigt färsk 
prognos- och observationsdata. I tjänsten hittar du vik-
tiga textprognoser från våra meteorologer, radar- och 
satellitbilder, kartprognoser, detaljerade punktprognoser 
för de kommande 48 timmarna, prognoser för de 10 
närmaste dagarna samt observationer och väderstatistik. 
Tydliga symboler visar när det utifrån vädrets påverkan 
är lämpligt, tveksamt eller olämpligt att utföra gjutning 
med eller utan täckning, målning i olika väderstreck, 
olika typer av kranlyft och de olika momenten vid be-
läggningsarbeten. Hela tjänsten finns förstås också som 
mobil applikation så att du enkelt kan planera ditt arbete 
var du än befinner dig. Applikationen finns för både 
iPhone/iPad och Android. 

BYGGVÄDER PLUS 
Utöver produkterna i baspaketet får du som pluskund 
tillgång till vår exklusiva konsultationstjänst 7 dagar i 
veckan mellan kl. 04 och 22. Det ger dig extra trygghet 
vid svåra beslut. Du får också personlig hjälp av våra 
erfarna meteorologer som svarar på dina frågor kring 
väderproblem och hjälper dig när du behöver fatta svåra 
beslut. Våra meteorologer har gedigen erfarenhet av 

analys av prognoser och observationer och kan ge dig 
mer nyanserade och mer lokala prognoser. I pluspaketet 
har du också tillgång till väderdata i olika former. Du 
kan fritt prenumerera på klimatabonnemang och må-
nadstabeller med nyttiga summeringar från våra väder-
stationer. Du kan även göra förfrågningar på vädersta-
tistik direkt till SMHI, då kan vi skräddarsy den statistik 
du behöver för att t.ex. kunna planera och kalkylera ett 
byggprojekt.
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För mer information kontakta:
Claes Kempe 
tel tel 011-495 88 16 
e-post claes.kempe@smhi.se

HAR DU RÄTT TILL FÖRLÄNGD BYGGTID 
BEROENDE PÅ OSEDVANLIGT VÄDER?
Med SMHIs Byggväder kan du ta reda på det och mycket 
mer. Avgörande väderstatistik som kan styrka ditt ärende 
om förlängd byggtid är en del av paketet. 

I AB 04, allmänna bestämmelser för byggnads-,  
anläggnings-, och installationsentreprenader, under 
kapitel 4 §3 kan du läsa om ”erforderlig förlängning av 
kontraktstiden”. Det rör sig om väderleks- eller vatten-
ståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten 
och inverkar särskilt ogynnsamt på arbeten. 

TILLÄGGSTJÄNSTER 
För maximal säkerhet och trygghet erbjuder vi vårt  
Varningspaket som tilläggstjänst. Där ingår en Varnings- 
prognos 7 dygn framåt, meterologisk förhandsinforma-
tion och förstås våra nivåvarningar klass 1, 2 och 3 om 
vädret skulle utgöra en fara. Meteorologkonsultationen 
kan som tilläggstjänst även erbjudas dygnet runt SMHI 
kan dessutom hjälpa dig att höja kompetensen inom din 
verksamhet. Med anpassade utbildningar ser vi till att 
du får förbättrad kunskap om hur vädret påverkar just 
din verksamhet, hur du tolkar väderinformaton och vad 
du kan göra för att anpassa arbetet efter vädrets förut-
sättningar.

Figur 2. Byggväder webbtjänst, kartmodul och prognos på arbetsmoment.

Figur 1. Byggväder mobil applikation, prognos på arbetsmoment 
och meteogram. 


