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Förord 

Det här är slutrapporten för Pilotprojekt konsekvensbaserade vädervarningar och 
gemensam påverkansbedömning, ett projekt som har pågått mellan februari 2017 och juni 
2018.  

Projektet har varit finansierat med anslag 2:4 Krisberedskap och har med utgångspunkt i 
samverkan arbetat fram och utvärderat en ny metodik för vädervarningar. Den nya 
metodiken innebär att SMHI:s beslut om vädervarning baseras på geografiskt 
differentierade kriterier och en konsekvensbedömning som görs i samverkan med berörda 
samhällsaktörer. 

Projektet har drivits av SMHI, med övrigt deltagande från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen 
Västernorrland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Post- och 
Telestyrelsen (PTS), Polisen, Räddningstjänsten Åre, Krokom kommun, 
Vattenregleringsföretagen, Räddningstjänsten Medelpad, Göteborgs stad och 
Räddningstjänsten Storgöteborg. Genom workshops och testaktiviteter har ytterligare 
lokala aktörer i Västernorrland, Jämtland och Västra Götaland involverats, och från 
projektets sida vill vi rikta ett varmt tack till alla medverkande för ett mycket stort 
engagemang i arbetet. Det är utifrån alla kloka bidrag kring verklig påverkan vid en 
allvarlig vädersituation och befintliga samverkansstrukturer som en arbetsmetodik har 
kunnat tas fram. Tack också till WIS-utvecklingen som har bidragit i diskussioner kring 
praktiska lösningar för utbyte av information mellan samhällsaktörer.  

Projektet vill också tacka the UK MetOffice, the Flood Forecasting Centre och the 
Environment Agency från Storbritannien som deltog i en heldagsworkshop i Norrköping 
tillsammans med projektgruppen och där delade med sig från flera års erfarenheter av att 
utfärda konsekvensbaserade vädervarningar. 

 

Rapporten har författats av Åsa Granström (SMHI) tillsammans med SMHI-konsulten 
Camilla Palmér från ÅF.  

 

Projektets resultat i form av en utprovad arbetsmetodik för konsekvensbaserade 
vädervarningar och gemensam påverkansbedömning, samt rekommendationer för fortsatt 
arbete beskrivs i denna slutrapport. Slutrapporten finns tillgänglig via SMHI.  

 

Fredrik Linde, projektägare  

 

 

 

 

 

Rapporten är skriven med utgångspunkt i att läsaren har viss kännedom om dagens 
vädervarningssystem och det svenska krisberedskapssystemet. 
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1 Sammanfattande inledning 

1.1 Om projektet  

Detta är en sammanfattande rapport av resultat och tillvägagångssätt för projektet 
Pilotprojekt för konskevensbaserade vädervarningar och gemensam 
påverkansbedömning. Projektet har utgått från tre pilotregioner och fyra 
vädervarningstyper och har utforskat den beslutsprocess som startar upp vid 
indikation om vädervarning och avslutas när beslut om vädervarning är fattat. 
Fokus i projektet har legat på den samverkan mellan samhällsaktörerna som är 
grunden för konsekvensbaserade vädervarningar. Projektet har inte inkluderat 
kommunikationen runt konsekvensbaserade vädervarningar.  

Projektet har undersökt hur dagens arbetssätt skulle behöva ändras för att stödja en 
övergång till vädervarningar som är konsekvensbaserade, samt de fördelar och 
mervärden ett förändrat arbetssätt skulle innebära. Projektet har även undersökt vad 
processen praktiskt skulle innebära för de berörda aktörerna och hur befintliga 
samverkansstrukturer och verktyg skulle kunna användas. Arbetet har bedrivits 
genom ett flertal workshops, övningar och diskussioner. 

Målsättningen har inte varit att kunna omsätta resultatet direkt i operativ 
användning, utan att ge erfarenhet för vidare arbete inom området. Inriktningen har 
varit att efterföljande projekt ska kunna fortsätta arbetet med en utvidgning till fler 
vädervarningstyper och områden och en analys av hur konsekvensbaserade 
varningar ska kommuniceras med allmänheten. 

 

1.2 Vad är en konsekvensbaserad vädervarning? 

Konsekvensbaserade vädervarningar innebär ett nytt förhållningssätt till 
vädervarningar och den process som är relaterad till utfärdandet av vädervarningar. 
Syftet med konceptet är att beslut om vädervarning ska utgå från förväntade 
faktiska konsekvenser relaterade till väderprognosen, snarare än en prognos i 
förhållande till statiska väderkriterier. På så sätt kan en vädervarning bli utformad 
utifrån för vädertypen känsliga områden eller specifika topografier istället för 
utifrån fasta varningsdistrikt. Bedömningen kan med denna nya metodik göras 
utifrån en helhetssyn där hänsyn kan tas till olika riskfaktorer som innebär en ökad 
känslighet, exempelvis kombinationer av tillfälliga mark- och väderförhållanden, 
eller föregående och efterföljande vädersituationer.  

Konsekvensbaserade vädervarningar, enligt den metodik som har utarbetats i 
projektet, kräver samverkan mellan olika samhällsaktörer. Aktörernas 
gemensamma konsekvensbedömning skapar förutsättningar för rätt förberedelser, 
och möjliggör en bättre kommunikation till allmänheten med ett enat och tydligt 
budskap kring den förestående vädersituationen. Vald varningsklass signalerar 
aktörernas bedömning av allvarlighetsgrad utifrån överenskomna riktlinjer, och 
förstärker kommunikationen till drabbade områden.  
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Exempel 

Dagens vädervarningsmetodik 

Under nästkommande dygn väntas ett omfattande område med (väder). De mängder som väntas i 
prognosen innebär att SMHIs kriterier för klass x-varning överskrids. Detta medför att SMHI utfärdar 
klass x-varning för berörda varningsdistrikt. 

Konsekvensbaserad vädervarning 

Under nästkommande dygn väntas ett omfattande område med (väder). De mängder som väntas i 
prognosen överskrider den satta tröskelnivån för en klass x-varning i länet men på grund av att… så 
föreslår SMHI en klass y-varning. Berörda samhällsaktörer instämmer med SMHIs bedömning, och 
SMHI utfärdar en klass y-varning i berört område. 

1.3 Varför konsekvensbaserat? 

Idag har Sverige ett vädervarningssystem där beslutet om varning fattas utifrån en 
bedömning av sannolikheten för att vissa väderparametrar ska överskrida fastlagda 
gränsvärden. Dessa gränsvärden är i de flesta fall lika över hela landet och 
oberoende av tidpunkt. En utfärdad varning är en signal till samhällsaktörer och 
allmänhet att agera baserat på bedömningen av en väderparameters värde i 
förhållande till ett gränsvärde som inte nödvändigtvis är kritisk i det området eller 
vid det tillfället. Detta innebär att konsekvenserna av exempelvis en klass 1-
varning i en del av landet skiljer sig avsevärt från konsekvenserna i en annan del av 
landet, och kan till och med helt utebli. För samhällsinvånarna innebär detta att det 
kan vara svårt att ta till sig de varningar som utfärdas och förtroendet för 
vädervarningar som ett responsverktyg kan på sina håll utarmas. Med 
konsekvensbaserade vädervarningar varnas det när det finns något att varna för. 
Det är även fortsättningsvis väder man varnar för, dock väder som kan ge 
konsekvenser av en viss dignitet.  

Flertalet samhällsaktörer på lokal och regional nivå har idag ett responssystem där 
förebyggande åtgärder vidtas endast vid klass 2 eller högre, men inte vid klass 1. 
Vid en vädersituation som ligger på gränsen mellan två varningsklasser sett till 
parametervärden kan därmed små skillnader i förväntad väderutveckling få stora 
konsekvenser för omfattningen av förebyggande insatser.   

Med konsekvensbaserade varningar stödjs istället en helhetssyn hos alla inblandade 
aktörer och samhället kommer att ges möjlighet att förbereda sig på den förväntade 
allvarliga väderutvecklingen.  

1.4 Kan man konsekvensbasera alla vädervarningar? 

Projektet har baserats på tre pilotområden - Jämtland, Västernorrland och Västra 
Götaland - och fyra vädervarningstyper - snö, vind, höga flöden och höga 
havsvattenstånd. SMHIs varningstjänst omfattar idag sjutton olika varningstyper 
och flertalet skulle behöva konsekvensbaseras, dock inte alla. Till exempel så styrs 
vissa varningar som berör sjöfart av internationella överenskommelser.  

Det kan också finnas skillnader i behov och förutsättningar för samverkan inför ett 
enskilt varningsbeslut beroende på varningstyp. Detta diskuteras mer i kapitel 4.  

2 Summary in English 

This is the final report from a pilot study conducted 2017-2018 with the aim to 
investigate a possible realization of impact based weather warnings in Sweden. The 
study has been performed by the Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute  (SMHI) together with representatives from the Swedish Civil 
Contingencies Agency (MSB), the County Administrative Board in Jämtland, 
Västra Götaland and Västernorrland, the City of Gothenburg, the Greater 
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Gothenburg Fire and Rescue Service,  Medelpad Rescue Service, Krokom 
municipality, Fire and rescue Åre municipality, the Swedish Transport 
Administration, Swedish Forest Agency, the Water Regulation Company, the 
Swedish Post and Telecom Authority (PTS) and the Swedish Police Authority.  

The purpose of the pilot study has been to explore the concept of impact based 
weather warnings and how it could fit into the Swedish hazard management 
system. A work flow has been proposed including a joint risk assessment based on 
existing collaboration routines with national, regional and local authorities. The 
project has performed multiple test iterations in finding a process that is effective, 
robust and flexible. Discussions with other NHMSs have been a valuable source of 
information, especially the UK MetOffice, the Flood Forecasting Centre and the 
Environment Agency, who generously shared their experience in a workshop at an 
early stage of the project. 

The proposed work flow starts when SMHI get indications that regional threshold 
for a specific weather parameter is likely to be exceeded. SMHI then contacts the 
County Administrative boards and deliver information regarding the upcoming 
weather situation. SMHI also suggest a warning with a specified area and warning 
level. Certain aspects such as time of year, time of day, combination of weather 
parameters etc. are taken into account.  The County Administrative board responds 
to the suggestion from SMHI, either directly or by consulting collaborating 
authorities. The County Administrative board can suggest adjustments in warning 
level or area, and also suggest contributions to the warning text. SMHI then has the 
possibility to adjust the warning according to the regional feedback before 
publishing. 

In cases when there isn´t enough time for a collaborative risk assessment, SMHI 
can publish a warning first, and ask for input afterwards.  

The importance of verification has been stressed during the project. It has to be a 
learning process where both thresholds and different assessment issues that might 
affect the impact level, should be evaluated regularly.  

Impact based warnings has several advantages. Authorities with a responsibility for 
hazard management reckon it would imply better preparations, and generate a more 
systematic assessment of a severe weather situation. Also, as a result of the joint 
assessment, the information to the public can be coordinated, unanimous and easier 
to understand and act upon.   

Implications of the new method for participating agencies have been identified, as 
well as recommendation for future work. It is clear that a shift to impact based 
warnings would require an increased capacity for several authorities, and 
assessment guidelines for different authorities needs to be prepared. Also at SMHI, 
the warnings service will need more resources in order to have the time and 
possibility to survey, prepare material and perform the joint risk assessment. 
Especially for flood warnings, model systems also need to be developed. 

The project unanimously recommends moving towards impact based weather 
warnings in Sweden. An implementation project would include establishing 
guidelines for authorities that are involved in the assessment, and technical system 
and model development at SMHI. It also has to be decided what warning types that 
need a full implementation of the new method, and when the process can be 
simplified to an assessment done only by SMHI. Some sea warnings types are 
limited by international agreements and would not be affected at all.  

Communication and dissemination of warnings has not been part of the pilot study, 
but is an important subject for future work. Also, changing to impact based 
warnings would require a thorough information campaign to all affected 
authorities, media and the general public.  
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3 Framtagen metodik för konsekvensbaserade 
vädervarningar 

3.1 Beslutsprocessen  

3.1.1 Beslutsprocessen i ord 

Inför en förväntad allvarlig vädersituation med risk för påverkan på samhällets 
skyddsvärden behöver regionala och lokala aktörer få stöd i att bedöma situationen 
och dess möjliga påverkan. Detta för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten behöver få en varning som upplevs som tydlig och relevant. 
SMHI ansvarar för den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska 
varningstjänsten och ska initiera varningsprocessen när detta motiveras av 
prognosläget. SMHI gör då en grundbedömning av allvarlighetsgraden utifrån 
väderläge och övergripande riskfaktorer för att skapa sig en uppfattning om hur 
vädret förväntas påverka det område som är drabbat.  

Information kring det förväntade väderläget förmedlas till samhällsaktörerna 
tillsammans med ett förslag på varningsbeslut. Det utgör ett underlag för aktörernas 
egen bedömning av vilken grad av påverkan som kan förväntas i samhället. 
Informationen från SMHI består av en presentationsfilm eller bildspel med 
prognosmaterial samt varningsförslag med tillhörande motivering. Detta underlag 
läggs upp i en samverkansyta i WIS och berörda Länsstyrelser ombeds att 
återkoppla med en sammanvägd bedömning av relevansen i varningsförslaget.  

Denna sammanvägda bedömning gör Länsstyrelsen med ett arbetssätt som 
anpassas utifrån den aktuella händelsen. Insamling av information kan ske genom 
till exempel aktörsrapportering genom Länsstyrelsens egna yta i WIS, anordnande 
av en samverkanskonferens eller genom att ta direktkontakt med ett urval lokala 
och regionala aktörer. Regionala aktörer syftar här på centrala myndigheter eller 
andra aktörer som tillför något i den regionala bedömningen av hur ett väderläge 
påverkar ett län. Länsstyrelsen kan också välja att göra bedömningen på egen hand. 

En regional samverkanskonferens i detta läge har som syfte att: 

• Samordna regionala och lokala aktörer runt den kommande 
väderutvecklingen 

• Ge SMHI möjlighet att ta del av lokala och regionala aktörers bedömning 
av påverkan för att kunna skapa sig en uppfattning om särskilt utsatta 
områden. 

Efter att Länsstyrelsen har skapat en samlad bedömning återkopplas denna till 
SMHI genom SMHI:s yta i WIS. Återkopplingen består av ett ställningstagande till 
de varningsnivåer som SMHI har föreslagit samt en beskrivning av översiktlig 
påverkan inom länet. Länsstyrelsen har också möjlighet att föreslå att SMHI lyfter 
aspekter relaterat till påverkan i den kommande varningstexten till allmänheten. 

Därefter fattar SMHI beslut om varningsnivåer i det drabbade området.  

Om flera län skulle vara berörda så kan MSB gå in och stötta med en nationell 
samverkanskonferens som genomförs efter de regionala konferenserna, där SMHI 
har en möjlighet att få en samlad bild av påverkan i det drabbade området.  

Vid snabba väderförlopp med kort framförhållning finns också möjlighet att en 
varning publiceras innan en fullständig bedömningsprocess har genomförts, då man 
bedömer att information behöver komma ut till allmänheten snabbt. Detta beskrivs 
vidare i 3.1.3. 
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3.1.2 Beslutsprocessen i bild  

I Figur 1 återfinns beslutsprocessen uppdelad i sex olika faser. Faserna 
karaktäriseras av att aktiviteterna inom fasen har ett avgränsat syfte i 
beslutsprocessen.  

 

• Fas 0 – Tröskelvärde uppnått 

Indikation om vädervarning fås genom SMHI:s prognossystem. Indikationen 
bygger på det drabbade områdets tröskelvärden. 

 

• Fas 1 – Underlag och varningsförslag 

SMHI tar fram underlag och publicerar i en WIS-yta. 

Resultat: Ett underlag färdigt för aktörerna att hantera 

 

• Fas 2 – Kontakt till berörda Länsstyrelser 

SOS Alarm kontaktar berörda Länsstyrelsers TIB:ar och informerar om att det 
finns en nationell händelse till väderutvecklingen. Även MSB kontaktas för 
information och för att eventuellt påtala behov av nationell samverkanskonferens. 

Resultat: Berörda Länsstyrelser är kontaktade och informerade om var de hittar 
mer information. 

 

• Fas 3 – Länsstyrelsen skapar en bedömning av påverkan inom det 
geografiska området 

Länsstyrelsen skapar sig en bedömning av hur det egna länet påverkas. Detta kan 
ske i huvudsak på tre olika sätt. Alternativ 1 är att begära in information från 
samtliga aktörer via t ex en samverkanskonferens, alternativ 2 innebär 
direktkontakt med ett urval berörda aktörer och alternativ 3 innebär att 
Länsstyrelsen gör en bedömning på egen hand. 

Resultat: Berörda Länsstyrelser har skapat sig en bedömning av hur 
väderutvecklingen kan påverka inom det egna länet. I slutet av denna fas har även 
behövliga förberedelser inför väderutvecklingen initierats. 

 

• Fas 4 – Möjlig nationell samverkanskonferens 

Vid behov kan nationell samverkanskonferens användas för att skapa samordning 
över den drabbade ytan.  
Resultat: Samordning över hela den drabbade ytan. 

 

• Fas 5 – Ställningstagande till SMHI 

Länsstyrelsen responderar på SMHI:s förslag om varningsnivåer. 

Resultat: SMHI har ett underlag för att kunna fatta beslut om vädervarning. 

 

• Fas 6 – Beslut 

Beslutet publiceras i WIS och på smhi.se, samt eventuellt i andra kanaler  t ex 
Krisinformation.se 
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Figur 1 Beslutprocessen i grafisk presentation. 
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3.1.3 Påskyndad process 

Det finns prognossituationer då behov finns av en påskyndad process för att snabbt 
komma till ett beslut. En påskyndad process kan i stora drag innebära att 
beslutsprocessen kortas ner till ett av följande alternativ: 

Alternativ 1 Dialog med berörda Länsstyrelser och/eller MSB 

Alternativ 2 Dialog med MSB och/eller berörda Länsstyrelser som i sin tur 
kontaktar de mest kritiska regionala och lokala aktörerna för en 
snabbedömning. 

Alternativ 3 Beslut av SMHI direkt baserat på grundbedömningen 

I alternativ 1 och 2 tas kontakten men Länsstyrelsen genom SOS Alarm, som också 
ska ges i uppdrag att informera MSB. 

En påskyndad process kan vara motiverad när den potentiella varningssituation 
som SMHI har identifierat är mindre än ett dygn bort. Bedömningen ska dock 
göras från fall till fall där tid på dygnet och veckodag också spelar in. 

Efter att ett beslut fattats i en påskyndad process kan den fortsatta 
samverkansprocessen ge en regional lägesbild som motiverar en förändring i 
varningens område eller klass. Detta ska då Länsstyrelsen återkoppla till SMHI. 

3.2 Reflektioner runt beslutsprocessens olika momen t 

3.2.1 Differentierade tröskelnivåer 

De tröskelvärden som ska medföra att varningsprocessen initieras kan variera 
mellan olika län och mellan olika vattendrag.  Dessa värden behöver fastställas i 
samband med ett införande och baseras då på utvärderingar, riskanalyser och 
erfarenheter från tidigare väderhändelser och varningssituationer. Man kan även få 
en fingervisning genom att t ex studera återkomsttider av väderfenomen.   

Skogsstyrelsen har inom ramen för projektet sammanställt ett PM kring 
förutsättningar för stormfällning i olika regioner, samt riskfaktorer, såsom tjäle och 
vindriktning. Detta återfinns i bilaga 5.   

Tröskelvärdena behöver också kunna justeras löpande utifrån erfarenheter, 
alternativt efter fysiska förändringar och installationer som minskar sårbarheten. 
Det kan t ex handla om permanenta överssvämningsskydd som mildrar 
konsekvenser av ett högt flöde. Rutiner som stödjer en sådan lärandeprocess 
beskrivs i kapitel 3.2.6. 

3.2.2 Varningsområden 

När varningsbeslutet baseras på den förväntade påverkan i en region så är det 
naturligt att det aktuella varningsområdet beskrivs med en polygon som är unik 
utifrån den specifika situationen. Polygonens ritas utifrån väderfenomenets 
utbredning och med hänsyn till förekomst av särskilt utsatta områden. Polygonen 
bör ha en relativt låg detaljeringsgrad för att återspegla osäkerheter, och fasta 
schematiska typområden bör användas för att t ex beskriva ett ”storstadsområde”. 
Dock kan underlaget som SMHI förmedlar till samhällsaktörer inför 
varningsbeslutet ha en högre grad av detaljerad information kring väderprognosens 
utbredning och intensitet i olika områden. Inte minst gäller det översvämnings-
modellering. Varningsområdet som förmedlas till allmänheten bör dock hållas på 
en grövre skala för att ta höjd för osäkerheter och inte ge ett felaktigt intryck av 
prognosens noggrannhet i tid och rum. 
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Varningsområdets utsträckning kommer delvis att grundas på en subjektiv 
bedömning. Även om två angränsande län har olika tröskelnivåer så bör inte 
varningsområdet exakt följa länsgränsen eftersom konsekvenserna sannolikt inte 
avgränsas på detta sätt. Istället bör man se till väderfenomenets utsträckning i 
förhållande till särskilt känsliga områden. Riktlinjer kring val av område behöver 
tas fram för att säkerställa en konsekvent hantering. 

3.2.3 Bedömningsstöd 

Aktörer som är inblandade i beslutsprocessen kommer att behöva beslutsstöd i 
form av t ex dokument eller hjälptexter i system. Det gäller framförallt 
vakthavande på SMHI, TiB på Länsstyrelsen och berörda roller inom kommun och 
räddningstjänsten. Detta för att snabba upp processen och säkerställa en konsistent 
hantering utan personberoende.  

Vid de genomförda testerna har behovet av lokala bedömningsstöd, det vill säga 
stöd som används av kommun och räddningstjänst för att kunna bedöma påverkan 
på lokal nivå, lyfts vid flera tillfällen. Ett lokalt bedömningsstöd ska ge svar på hur 
det samhället påverkas lokalt vid allvarliga väderhändelser och behöver utformas 
efter den specifika aktörens ansvar och behov. Framtagandet av dessa kan med 
fördel koordineras av Länsstyrelserna, i samverkan med MSB. 

3.2.4 Behov av nationell samordning 

I processens grundutförande har SMHI kontakt med varje berörd Länsstyrelse och 
SMHI medverkar vid de regionala samverkanskonferenserna som Länsstyrelsen 
kan kalla till. Det kan dock förekomma lägen då det finns behov av en nationell 
samordning.  

Exempel på tillfällen då det kan vara aktuellt med en nationell 
samverkanskonferens är: 

• När SMHI inte har tillräcklig bemanning för att kunna medverka vid alla 
regionala konferenser, exempelvis flera län som är berörda av samma 
väderhändelse eller flera samtida varningar. SMHI medverkar då i första 
hand på den nationella samverkanskonferensen. Gränsen för antal 
regionala samverkanskonferenser som man klarar varierar från fall till fall 
beroende på situation och aktuell tidpunkt. 

• När väderutvecklingen förutspås få förödande konsekvenser, exempelvis 
Gudrun. SMHI medverkar då i möjligaste mån även i de regionala 
konferenserna, åtminstone för de värst drabbade länen 

Syftet med den nationella konferensen är i första hand att skapa en samlad 
lägesbild av förväntad påverkan för alla berörda län, och den bör då hållas efter de 
regionala konferenserna. Båda ska dock genomföras innan SMHIs deadline för 
återkoppling från Länsstyrelserna har löpt ut. Beslut om nationell konferens kan 
fattas i samråd mellan MSB och SMHI eller utifrån önskemål från Länsstyrelsen. 

Finns ett samlat behov av att ställa frågor för att förtydliga väderinformationen från 
SMHI kan en nationell konferens, alternativ ett mer informellt flerpartssamtal, 
genomföras före de regionala konferenserna. 

3.2.5 Förändring av publicerade varningar och avpub licering 

Efter att en varning har publicerats kan nytt prognosmaterial indikera en förändrad 
väderutveckling och motivera en omvärdering av situationen. Om SMHI vill 
föreslå en ny varningsklass som är högre än den gällande, eller att ett nytt större 
område berörs så agerar man på samma sätt som vid en ny varning, d v s enligt 
metodiken beskriven tidigare i detta kapitel. Om däremot prognosen tydligt har 
ändrats till mindre allvarlig väderutveckling eller att vädret har passerat så kan 
SMHI baserat på tidigare dialoger besluta om att ändra till en lägre varningsklass, 
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minska området eller ta bort en varning utan föregående samverkan med berörda 
aktörer. 

3.2.6 Återkoppling för verifikation, anpassning och  
identifiering av missade varningssituationer 

Konsekvensbaserade varningar kräver en utökad samverkan även efter 
varningssituationerna. För att säkerställa att en bedömning görs på rätt grunder 
krävs en lärande process där verifikation av en varning involverar alla inblandade 
aktörer. Det behöver finnas möjlighet att anpassa och justera riktlinjer, riskfaktorer 
och tröskelvärden på ett samordnat sätt. Justering av tröskelvärden kan också bli 
aktuellt efter genomförda permanenta åtgärder som förändrar samhällets förmåga. 
Detta måste då återkopplas till alla aktörer som är berörda vid en varningsprocess 
så att bedömningsstöd och tröskelvärden uppdateras.  

Även identifiering av missade varningssituationer behöver ske i samverkan. SMHI 
kan, precis som idag, bevaka situationer där den förväntade väderutvecklingen 
avvek från den prognosticerade. Men missade varningar som berodde på felaktig 
bedömning av samhällets sårbarhet måste identifieras av lokala och regionala 
aktörer. 

Förslagsvis skapar Länsstyrelsen regionala regelbundna återkopplingsträffar där 
SMHI deltar och där dessa frågor kan adresseras. Efter varje avslutad varning bör 
också en förfrågan skickas till inblandade aktörer för att inhämta erfarenheter, på 
samma sätt som SMHI gör idag efter klass 2 och 3-varningar.  

3.2.7 Implementering av processen i WIS 

I projektet har WIS använts som tekniskt stöd för att förmedla information, hantera 
förfrågningar och skapa en samlad lägesbild. Vid en förväntad allvarlig 
vädersituation då en varningsprocess initieras skapar SMHI en yta där all 
väderrelaterad information och varningsförslag presenteras. Genom denna yta ställs 
en begäran om respons till Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har sedan möjlighet att i 
enlighet med befintliga rutiner skapa egna ytor för att hantera insamlingen av den 
regionala bedömningen samt fortsatt samverkansarbete inför och under 
väderhändelsen.  

WIS-systemet har redan många av de funktioner som arbetsmetodiken kräver, men 
de tester som har genomförts i projektet har pekat på ett utvecklingsbehov som 
skulle förenkla processen. Det gäller främst möjligheten till kopplade ytor, en 
aktörsspecifik mall för begäransfrågor, automatiska utskick av meddelande via 
Rakel när en begäran är ställd till en aktör, och möjlighet till egen definition av 
påverkansgrad. Dessa behov har framförts till WIS-utvecklingen och finns i deras 
planer för utveckling under året, undantaget utskick via Rakel som är prioriterat 
men med en oklar tid för åtgärd. 

3.3 Konsekvensbaserat jämfört med nuvarande 

I det nuvarande varningssystemet finns en enkel koppling mellan förväntat 
numeriskt värde på en väderparameter och varningsklass. Om det är mer än 50% 
sannolikhet för att ett parametervärde ska överskridas ska motsvarande 
varningsklass utfärdas för det området. För meteorologiska och oceanografiska 
varningar ska värdet överskridas i ett område på minst 1000 km2 och en varning 
utfärdas då för motsvarande fasta varningsdistrikt. Även oceanografiska varningar 
utfärdas för fasta distrikt, medan hydrologiska varningar utfärdas för frihandsritade 
polygoner eller markerade del av vattendrag.  

Tabell 1 sammanfattar skillnader och likheter mellan det nuvarande 
varningssystemet och det som utarbetats i projektet. 
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 Nuvarande Konsekvensbaserade 

Frekvens  Sannolikt kommer färre 
klass 1-varningar att 
utfärdas jämfört med 
idag. Detta eftersom flera 
län kommer att välja 
tröskelnivåer som är 
högre än dagens kriterier. 

Motiv för varning Väderutvecklingen bedöms 
överskrida nationella 
väderkriterier. 

Väderutvecklingen 
bedöms överskrida 
regionala tröskelvärden 
och konsekvenserna 
bedöms motsvara valda 
varningsnivåer. 

Tidpunkt då 
användare 
uppmärksammas 

Allmänhet och berörda 
samhällsaktörer blir 
uppmärksammade 
samtidigt 

Berörda samhällsaktörer 
involveras tidigt vid en 
möjlig varningssituation. 
Allmänheten får 
information när 
varningsbeslut är fattat. 

Effekt av publicerad 
varning 

Samhällsaktörer och 
allmänhet uppmärksammas 
och får ta ställning till 
om/hur man är berörd och 
behöver agera. 

Allmänheten 
uppmärksammas på 
förväntad vädersituation 
då samhällsaktörer 
bedömer att den kan 
medföra konsekvenser. 

Innehåll i varningstext 
och tolkning av 
densamma. 

Tidpunkt och förväntade 
parameternivåer. Fasta 
varningskriterier. Möjliga, 
allmänna konsekvenser. 
Tolkning av innebörden ur 
ett lokalt perspektiv 
lämnas till individen som 
får använda egen kunskap 
och erfarenheter. 

Tidpunkt och förväntade 
parameternivåer. Aktuella 
riskfaktorer och 
konsekvenser som 
definierar vald klass. 
Eventuell regional 
information 
tillhandahållet av 
Länsstyrelsen. 

Kommunikation Idag kommer 
grundkommunikationen 
från SMHI och omarbetas 
på lokal och regional nivå 
utifrån det egna 
geografiska 
området/sektorsansvaret. 
Risk för skilda budskap. 

Med en gemensam 
bedömning finns 
möjlighet till ett 
samordnat och ensat 
budskap kring 
allvarlighetsgrad och 
förväntad konsekvens. 

Ansvarig för 
varningsbeslut 

SMHI SMHI 

Tabell 1. Skillnader och likheter mellan nuvarande vädervarningssystem och 
konsekvensbaserade vädervarningar 
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3.4 Fördelarna med ett konsekvensbaserat 
varningssystem 

Här sammanfattas några av de stora fördelarna med ett konsekvensbaserat system: 

Rätt förberedelser 

De största fördelarna med ett konsekvensbaserat varningssystem är att 
förutsättningarna ökar för att samhället i tid ska kunna rusta sig på rätt sätt inför en 
allvarlig väderhändelse.  

Bättre beredskap hos samhällsaktörerna 

Genom en ökad medvetenhet kring väderrelaterade risker och en systematisk 
bedömning utifrån bra underlag skapas en bättre beredskap hos samhällets aktörer.  

Möjlighet till mer samordnad och anpassad kommunikation 

Genom konsekvensbaserade vädervarningar ges samhällsaktörerna en möjlighet att 
genom förberedelsearbetet anpassa kommunikationen bättre utifrån behoven. 
Aktörerna kommer även kunna samordna budskap och således skapa en större 
slagkraft i budskapen gentemot samhället. 

Bättre underlag för förberedelser för medborgarna 

Även medborgarna får ökade möjligheter till att fatta rätt beslut när en varning 
utfärdas baserat på en bedömning om förväntade konsekvenser för det aktuella 
området, och när kommunikationen tydligare kan beskriva den föreliggande 
situationen.   

3.5 Understödjande utredningar och dokumentation  

Inom projektet har vissa utredningar genomförts för att undersöka möjligheterna att 
ta fram nödvändigt underlag och stöd för bedömningar. Inför ett införande kommer 
ytterligare utredningar behöva göras, se 4.1.3 

För en konsekvensbedömning i samband med höga flöden är det viktigt att ha 
underlag kring riskerna för översvämningar och vilka områden som då kan 
drabbas. I bilaga 4 redovisas olika angreppssätt för att ge underlag till 
bedömningen. Dessa har skiftande komplexitet, från modellering av vattnets 
utbredning vid en översvämning till enklare arbetssätt som bygger på dagens 
varningssystem kompletterat med subjektiva gemensamma bedömningar. 

Inom ramen för projektet har en utredning genomförts kring Stormfällning av skog, 
se bilaga 5. Där konstateras en viss skillnad mellan länen avseende utsatthet för 
stormskador. Riskerna i förhållande till förekomst av tjäle, årstid och vindriktning 
redovisas också. 

Projektet har också tagit fram förslag till omarbetade varningsdefinitioner, se 
bilaga 2, samt beskrivningar av vilken påverkan som skulle kunna motsvara olika 
varningsklasser för de ingående varningstyperna. För att illustrera metodiken har 
också förslag på tröskelnivåer för deltagande län tagits fram. Dessa återfinns i 
bilaga 3.  
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4 Förutsättningar och rekommendationer för 
fortsatt arbete 

4.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Samtliga, i projektet ingående aktörer, rekommenderar ett fortsatt arbete mot 
konsekvensbaserade vädervarningar. Resultatet från projektet behöver nu förankras 
hos berörda samhällsaktörer och i forum och ledningar hos beslutande 
myndigheter.  

4.1.1 Beslut i samverkan  

Metodiken som har tagits fram ligger i linje med respektive aktörs instruktioner. 
Beslut om införande bör fattas i samverkan mellan de mest centrala aktörerna i 
processen, t ex SMHI, MSB, Länsstyrelserna och Trafikverket, för att säkerställa 
en framgångsrik implementering. Ett ensidigt beslut från SMHI skulle medföra att 
den regionala och lokala återkopplingen på ett varningsförslag reduceras till ett 
frivilligt bidrag och resultatet blir en varningstjänst med skiftande och otydlig 
kvalitet, vilket skulle missgynna alla inblandade aktörer och minska 
användbarheten i samhället. 

4.1.2 Alla landvarningar konsekvensbaseras och frih andritas 

Vid en lansering bör alla landvarningar, inklusive högt havsvattenstånd, bli 
konsekvensbaserade i något avseende. Den framtagna metodiken bör införas på de 
varningstyper där den anses motiverad. Preliminärt: 

• Snö 
• Regn 
• Vind (byvind, medelvind i fjällen, vind i kombination med nederbörd) 
• Höga flöden 
• Höga vattenstånd i sjöar 
• Höga havsvattenstånd 

Övriga varningstyper på land kan konsekvensbaseras genom att kriterierna är 
differentierade och att SMHI har möjlighet att väga in vissa riskfaktorer. Om 
erfarenheterna efter införandet motiverar samverkansmetodik även på dessa, så kan 
hanteringen ändras. Dessa varningstyper är: 

• Plötslig ishalka – En varning för situationer där förebyggande 
halkbekämpning inte är möjlig, ex underkylt regn eller snabb tillfrysning 
på grund av uppklarning. Samverkan inför beslut för att stämma av 
förmåga till förebyggande insatser är därför inte aktuell. Övriga 
riskfaktorer är i huvudsak av sådan allmän art att SMHI kan hantera dem, t 
ex sammanfallande med rusningstid.  

• Åska – Snabbt förlopp där det inte bedöms finnas tid för samverkan inför 
beslut. 

• Höga temperaturer – Avvaktar Folkhälsomyndighetens pågående projekt 
”Realtidsdata som kvalitetsförbättring av värmevarningssystem och 
uppföljning av beredskap för klimatförändringar”.  

• Frisk vind med stark kyleffekt. Borde döpas om till Stark kyleffekt för att 
förtydliga att det handlar om en köldvarning och inte vind. Val av 
varningsnivå bedöms inte påverkas av aktörernas förmåga att hantera 
varningen, och faktorerna som styr allvarlighetsgrad är meteorologiska 
(vind i kombination med kyla). 

• Brandrisk – Status bör utredas. Är i dagsläget ingen varning, utan en risk. 
SMHIs roll kan också förändras om modellförvaltning upphandlas av 
annan aktör. 
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För varningar som främst berör sjöfart - medelvind till havs, nedisning av fartyg 
och låga havsvattenstånd - finns internationella överenskommelser kring kriterier 
och distriktsindelning att förhålla sig till. Dessa bör därför i dagsläget inte 
konsekvensbaseras. 

Samtliga vädervarningstyper, även de till sjöss, kan frihandritas för visualiseringen 
på webben. Dock kommer de fasta distrikten även fortsättningsvis att användas för 
meddelande till handelssjöfarten som distribueras via det internationella systemet 
för navigationsvarningar (NAVTEX) . 

4.1.3 Förslag på fortsättning av projektet 

En projektansökan för 2:4 medel för ett införandeprojekt med start vår 2019 bör 
skickas in efter sommaren. Införandeprojektet bör leverera  

• riktlinjer, rutiner och fastställande av underlag för grundbedömningen. I 
detta ingår även insamling, uppdatering och detaljeringsnivå på underlaget. 
Även teknisk modellutveckling och tekniska stödsystem för övervakning 
och initiering. Allt detta utgör grunden till det nationella 
bedömningsstödet. 

• riktlinjer för det regionala bedömningsstödet, vilka aktörer som är viktiga 
att kontakta för olika varningstyper, struktur för samverkanskonferensen, 
och rutiner för återkoppling vid verifiering, förändrade tröskelnivåer mm. 

• riktlinjer för det lokala bedömningsstödet. Att ta fram/bidra till 
bedömningsstöden behöver sedan bli ett uppdrag för respektive aktör 
utifrån ordinarie ansvar enligt krishanteringssystemet, med Länsstyrelsen 
som koordinerar. 

• ansvarsfördelning, utformning och samordning av kommunikation till 
allmänheten utifrån varningar, och utifrån vem som tar besluten. 

• informationsinsatser till berörda aktörer i samhället, samt allmänhet och 
media 

Parallellt bör man redan till hösten arbeta för en utökad vardagssamverkan för att 
korta ledtider vid en händelse och öka kunskapsnivån. Ett bidrag till detta är SMHI 
pågående aktivitet med besök och dialog med alla Länsstyrelser inom en 
treårsperiod. Utökad förmedling av grafiskt beslutsunderlag och enhetlig 
osäkerhetsinformation från SMHI i samband med varningssituationer efterfrågas 
också. 

Under hösten bör det också göras en riskanalys avseende implementeringen och 
SMHI bör ta fram ett förslag på prioritering av varningstyper att hantera med den 
nya metodiken. En prioritering bör också göras av vilka vattendrag och eventuella 
kuststräckor där en översvämningsmodellering behöver sättas upp.  

Det kan också finnas andra uppdrag som berör ett införande och som behöver 
identifieras genom dialog med berörda aktörer. Dialog kring projektresultatet och 
vägen framåt har också inletts med Miljö- och Energidepartementet. 

4.2 Ansvarsmässiga och juridiska aspekter 

4.2.1 Generella aspekter 

Konsekvensbaserade varningar, i den betydelse och med det arbetssätt som har 
tagits fram i projektet, ligger i linje med berörda myndigheters instruktioner. Roller 
och uppgifter som beskrivs för de olika aktörerna förverkligar instruktionen och 
uppdraget, men ger samtidigt förutsättningar för en fördjupad samverkan som 
bättre rustar samhället inför en väderhändelse som kan få allvarlig påverkan. 

SMHI ska enligt sin myndighetsinstruktion svara för varningstjänster inom sitt 
verksamhetsområde och aktivt samverka med berörda myndigheter. Vidare ska 
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SMHI ta fram beslutsunderlag som minskar sårbarheten i samhället och även ha 
beredskap och biträda berörda myndigheter vid allvarliga störningar i samhället.  
Detta gör SMHI i den föreslagna processen genom att uppmärksamma berörda 
myndigheter på aktuellt väderläge och initiera en varningsprocess samt förse dem 
med underlag för en bedömning av påverkan. I egenskap av ansvarig för 
varningstjänsten inom sitt verksamhetsområde är det SMHI som sedan fattar det 
formella beslutet om vädervarningen.   

I Länsstyrelsernas instruktion framgår att de ska vara sammanhållande inom sitt 
geografiska område och verka för samordning och gemensam inriktning av de 
åtgärder som behöver vidtas före, under och efter en kris. Länsstyrelsen ska särskilt 
ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, och 
stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, 
risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning. Detta kommer till uttryck 
i den föreslagna metodiken genom att Länsstyrelserna åläggs att ansvara för länets 
samlade bedömning av den föreslagna varningen och att utifrån en helhetssyn ge en 
återkoppling till SMHI på länets förväntade påverkan och motsvarande 
varningsnivå. Länsstyrelserna ansvarar även för att i samverkan med SMHI 
fastställa relevanta tröskelnivåer för olika varningstyper och meddela behov av 
justeringar.   

MSB roll och uppgift i den föreslagna metodiken - att stötta vid särskilt allvarliga 
eller omfattande händelser - ligger också i linje med myndighetens instruktion att 
arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och 
hantera olyckor och kriser 

4.2.2 Ansvar kring översvämningsmodellering av vatt endrag 

Underlaget för konsekvensbedömning av högt flöde kommer att variera beroende 
på vilken typ av vattendrag som är berört. Hydrauliska modelleringar av 
översvämningsområden kommer att behövas för delar av vattendrag där det finns 
risk för kritisk påverkan. Dessa modeller behöver kunna indikera vilka områden, 
byggnader eller infrastruktur som riskerar att drabbas vid det aktuella förväntade 
flödet. MSB är ansvarig myndighet för översvämningsdirektivet och har i uppdrag 
att ta fram översiktliga översvämningskarteringar. Dessa karteringar är ett mycket 
viktigt underlag i ett framtida realtidssystem för bedömningen av 
översvämningsrisk. 

För vattendrag som är så djupt nedskurna att ett högt flöde inte medför någon 
översvämning, alternativt att en översvämning inte medför konsekvenser som 
motsvarar en varningsnivå, så kan dock underlaget för bedömning fortsatt baseras 
på återkomsttid av flöde. 

Prioriteringen av vilka områden där en översvämningsmodellering behöver sättas 
upp bör baseras på en riskanalys utifrån de exempel på påverkan som identifieras 
för olika varningsnivåer. Kompetens och erfarenhet av liknande analyser av 
nationella översvämningsrisker finns både på SMHI och på MSB. I Bilaga 4 
presenteras en metod för prioritering som tagits fram inom projektet. 

För att skapa en gemensam lägesbild och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
det viktigt att det finns ett entydigt underlag kring översvämningsmodellering för 
bedömning av konsekvenser vid ett högt flöde. Lokala och regionala aktörers 
erfarenheter och kunskap kring förhållanden och åtgärder kommer att vara viktiga 
för att komplettera och nyansera informationen, men på en nationell nivå så bör 
underlaget tillhandahållas av SMHI inom ramen för sitt uppdrag.   

I bilaga 4 beskrivs metodik för översvämningsmodellering och prioritering som har 
utforskats inom ramen för detta projekt.  
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5 Om projektet och dess genomförande 

5.1 Bakgrund och ingångsvärden 

Behovet av en pilotstudie kring konsekvensbaserade vädervarningar slogs fast i en 
förstudie som genomfördes 2016. Under ledning av SMHI gjorde representanter 
från centrala, regionala och lokala samhällsaktörer en översiktlig studie av nytta 
och möjligheter med konsekvensbaserade vädervarningar, samt en ansats till en 
arbetsmetodik. 

Konsekvensbaserade vädervarningar finns sedan en tid etablerat hos vissa 
nationella väderinstitut där det brittiska MetOffice är den tydligaste föregångaren. 
Inom World Meteorological Organization, WMO, har man också tagit fram 
generella råd för införande av konsekvensbaserade varningar. I vårt projekt har det 
dock varit viktigt att utgå från de goda samverkansstrukturer och rutiner som redan 
finns etablerade mellan olika samhällsaktörer i Sverige. 

Projektet har avgränsats till att utforska ett förändrat arbetssätt utifrån de 
inblandande aktörernas förutsättningar, och utifrån pilotstudiens avgränsning i 
varningstyper och varningsområden. Målsättningen har inte varit att kunna omsätta 
resultatet direkt i operativ användning, utan att ge erfarenhet för vidare arbete inom 
området.  

Projektet har inte innefattat arbete med kommunikation av konsekvensbaserade 
vädervarningar till allmänheten och de utmaningar som hör ihop med detta, utan 
fokusområdet har varit den samverkan mellan berörda professionella aktörer som 
är fundamentet till konsekvensbaserade varningar.  

Inriktningen har varit att efterföljande projekt ska kunna fortsätta arbetet med en 
utvidgning till fler vädervarningstyper och områden och en analys av hur 
konsekvensbaserade varningar ska kommuniceras med allmänheten. 

5.2 Projektorganisationen 

Deltagare i projektgruppen redovisas i nedanstående lista. I vissa fall har 
organisationer bytt representant under projekttiden och dessa personer delar då på 
en rad.  

Fredrik Linde (projektägare) SMHI 

Åsa Granström (projektledare) SMHI 

Camilla Palmér, Jone Johnsson 
(projektledare) 

SMHI-konsult/ÅF 

Jonatan Kvernby (meteorolog) SMHI 

Mattias Lind, Karin Jonsson 
(meteorolog) 

SMHI 

Adam Nord, Anders Söderberg 
(oceanograf) 

SMHI 

Richard Wylde, Anna Kuentz 
(hydrolog) 

SMHI 

Halldor Stolt MSB 

Anna Garnelis MSB 

Else-Marie Norin Länsstyrelsen Jämtland 

Martin Neldén Länsstyrelsen Västernorrland 

Håkan Alexandersson Länsstyrelsen Västra Götaland 
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5.3 Pilotregioner och väderparametrar 

Inför projektet valdes tre stycken pilotregioner; Västernorrland, Jämtland och 
Västra Götaland. Dessa tre regioner har valts utifrån att de har förutsättningar som 
på olika sätt är intressanta i projektet med bland annat; fjäll, kust med/utan 
tidvattendynamik eller risk för is, större vattendrag som korsar flera län och/eller är 
intressanta ur ett översvämningsperspektiv, storstad, glesbygd, säsongsturism och 
nationell infrastruktur. 

Vi har utforskat metodiken genom fyra utvalda varningstyper: Snö, vind, höga 
flöden och höga havsvattenstånd. Dessa har valts för att de på olika sätt fångar 
intressanta aspekter, t ex behov av geografiskt differentierade tröskelvärden, 
säsongsvariation och kombinationseffekter, och för att de tillsammans 
representerar SMHIs alla tre varningsdiscipliner: meteorologi, hydrologi och 
oceanografi. 

5.4 Genomförande – arbetsformer och aktiviteter 

Projektet har varit indelat i sex olika steg, se Figur 2 Projektets olika delar. 

• Steg ett av projektet syftade till att skapa en teoretisk bas att utgå ifrån. I 
detta arbete utreddes begrepp, roller och terminologi. En gemensam grund 
etablerades för det fortsatta arbetet. I denna fas genomfördes ett 
seminarium med inbjudna gäster från MetOffice, Flood Forecasting Centre 
och Environment Agency i Storbritannien som delade med sig av sina 
erfarenheter. Metodik för modellering av översvämningsytor som en följd 
av höga flöden utforskades också. 

• Steg två utgjordes av tre stycken workshops, en workshop i respektive 
testregion. Dessa workshops syftade till att ta fram grunderna till det 
underlag som behövdes för att testa metodiken praktiskt samt att förankra 
processen på ett konkret sätt. 

• Steg tre utgjordes av tre tester, en i respektive pilotregion. Testerna syftade 
till att ge en bild av hur de olika delarna i processen skulle kunna fungera 
ut i verkligheten. 

• Steg fyra innebär fullskaliga realtidstester för att ge projektet möjlighet att 
testa processen i realiteten. Under dessa tester agerade varje aktör utifrån 
sin ordinarie fysiska placering. 

Stefan Rolander Trafikverket 

Bert-Åke Näslund, Hans Källsmyr Skogsstyrelsen 

Ulf Johansson PTS 

Örjan Owesson Polisen 

Stephen Jerand Polisen 

Callis Blom Räddningstjänsten Åre 

Jan Eriksson Krokom kommun 

Camilla Hamberg Vattenregleringsföretagen 

Mats Bergmark Räddningstjänsten Medelpad 

Rickard Larsson Räddningstjänsten Medelpad 

Henrik Olsson Göteborgs stad 

Daniel Gillesén Räddningstjänsten Storgöteborg 

Matilda Gustavsson Räddningstjänsten Storgöteborg 
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• Steg fem är utvärderingsarbetet efter testomgång två och av projektets 
genomförande. 

• Steg sex innebär skriftlig sammanställning av projektrapporten. 

 

 

Figur 2 Projektets olika delar. 

5.5 Kommunikation om projektet 

Under projekttiden har arbetet presenterats i olika forum, bland annat i samband 
med att SMHI har besökt olika myndigheter och aktörer för att berätta om 
pågående utveckling; besök hos Länsstyrelser, MSB och Regeringskansliet. 
Projektet har också presenterats för SMHIs ledning, SOSUV och Centralt 
Räddningstjänstforum.  

Även vid möten med andra europeiska väderinstitut har projektet presenterats. 

5.6 Utvärdering av genomförandet 

Metodiken har utforskats genom ett agilt förhållningssätt med upprepade tester och 
utvärderingar. Att på detta sätt iterera sig fram genom flera testomgångar har varit 
mycket givande och hjälpt till att tydliggöra och förbättra metodiken. 
Omarbetningar av metodiken har skett kontinuerligt utifrån erfarenheter från 
testerna men också utifrån teoretiska resonemang. Totalt har det blivit 28 
omarbetningar av metodikens strukturer. 

Att genomföra delar av projektarbetet på plats i pilotområdena genom regionala 
workshops och distribuerade övningar medförde att fler lokala och regionala 
resurser kunde engageras och projektet kunde hämta in ett större underlag kring 
väderpåverkan. Det har också inneburit värdefulla möjligheter till en bredare 
förankring och utvärdering av metodiken utifrån fler perspektiv. Sammanlagt har 
132 personer varit delaktiga i projektet. 

En uppskattad sidoeffekt av projektet och de genomförda testerna har varit att driva 
på utvecklingen och användningen av WIS hos olika aktörer. Metodiken har 
erbjudit en konkret möjlighet att testa, träna och utvärdera de möjligheter till stöd 
för samverkan som verktyget ger, samt identifiera den egna organisationens status 
och behov kring WIS-användning.  

De internationella inslaget var värdefullt och även i det fortsatta arbetet mot en 
implementering kan vi ha nytta av ett erfarenhetsutbyte med t ex Storbritannien och 
Island, som båda har implementerat konsekvensbaserade varningar. 
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Bilaga 1 Terminologi 

Term Beskrivning 

Väderparameter Väderparametern anger vilken typ av väder som vädervarningen berör. 
I detta pilotprojekt så är det fyra parametrar som undersöks: Högt 
havsvattenstånd, höga flöden, snö och vind.  

Varningsnivå 
 
 

Varningsnivå är den nivå som varningen utfärdas på, och speglar 
allvarlighetsgraden i vädersituationen. I dagens system är det 
vädervarning klass 1-3 för de olika varningstyperna. (För vissa 
varningstyper används dock bara klass 1 och 2). I projektet har det 
formulerats tre nya nivåer som ersätter de nuvarande. Nivåerna kallas 
fortfarande klass 1-3, men dess definitioner kopplas till grad av 
påverkan.  

Varningsnivådefinition 
 
 
 

En nationell parameteröverskridande beskrivning av 
allvarlighetsgraden hos en vädervarningssituation motsvarande klass 
1,2,3. Definitionen beskriver övergripande graden av påverkan på 
samhället som en viss varningssituation bedöms medföra, och man ska 
kunna utläsa vad som förväntas av samhälle och individ. 

Påverkan Negativ effekt av en väderhändelse på samhället och dess individer. 

Riskfaktor En riskfaktor är en faktor som inte är relaterade till det förväntade 
vädret, men som bidrar till en väderutvecklings möjliga skadeutfall. 
Exempelvis kan det vara pågående turistsäsong med ökat trafikflöde, 
tjäle, lång period av regn, pågående stadsevent etc.    

Nationell bedömning av 
påverkan 

Nationell bedömning av påverkan är en övergripande bedömning av 
hur väderutvecklingen förväntas påverka berörda regioner. I denna 
bedömning ska det kunna utläsas vilka geografiska områden som enligt 
prognosen kommer påverkas, det tröskelvärde som har överstigits i 
prognosen och ev riskfaktorer som har vägts in.  Den nationella 
bedömningen innehåller även de mest kritiska delarna från respektive 
region. 

Regional bedömning av 
påverkan 

Regional påverkan inom Länsstyrelsens geografiska område. I denna 
påverkansbild inkluderas de mest omfattande konsekvenserna på lokal 
nivå, effekter som drabbar större geografiska områden samt de berörda 
myndigheternas ansvarsområden (t ex kollektivtrafik, Trafikverket och 
andra aktörer som idag medverkar i Länsstyrelsens 
samverkanskonferenser ). 

Lokal bedömning av 
påverkan 

Lokal påverkan inom kommunens geografiska område. I denna 
påverkansbild lyfts mer specifika problemområden in utifrån 
riskanalyser och lokala riskfaktorer. 

Aktiverande tröskelvärde  
 

Ett aktiverande tröskelvärde är kopplad till en viss varningstyp och en 
viss varningsnivå och består av ett mätbart värde, t ex 25 m/s för klass 
2 varning för vind. När prognosen visar att ett tröskelvärde sannolikt 
kommer att överskridas så är det en signal till vakthavande meteorolog, 
hydrolog eller oceanograf att det är läge starta upp processen med att 
bedöma behov av vädervarning. Tröskelvärdet är relaterat till 
sårbarheten och den förväntade påverkan i en region. 
Med nuvarande varningssystem så motsvaras tröskelvärdena av fasta 
parameternivåer som är oberoende av regionala skillnader i påverkan. 
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Parameterspecifika  
påverkansexempel 
 
 

En parameter beskriver vilken vädervarningstyp som är aktuell. 
Påverkan innebär effekt på samhälle och individer. Således är 
parameterspecifika påverkansexempel exempel den påverkan på 
samhälle och individer som kan förväntas vid respektive klass 1, 2,3 –
nivå för en specifik parametrar, t ex snö.  
Dessa syftar till att ge ett stöd vid bedömningen och även ett stöd vid 
framtagandet av aktiverande tröskelvärden för olika regioner. Är oftast 
nationella, men kan också vara relevanta enbart för ex fjällmiljö.  Se 
Bilaga 3. 

Risk Risk är en variant av varning som utfärdas när osäkerheten är stor, t ex 
när SMHI har tidiga indikationer på ett annalkande oväder två-tre dagar 
i förväg. Men det kan också vara andra väderlägen med stor osäkerhet, 
exempelvis skursituationer där placering och omfattning av 
väderhändelsen till sin natur är svår att förutsäga även närmare inpå 
händelsen. 
Risk kommer att finnas kvar även med konsekvensbaserade varningar, 
och precis som övriga varningar baseras på en förväntad påverkan. 

Varningsmatris En visualisering av varningens nivåer med avseende på förväntad 
konsekvens och konsekvensens sannolikhet. Varningsmatrisen har 
konsekvens på en axel och sannolikhet på den andra och bedömningen 
av den aktuella situationen markeras med en bock i matrisens 
motsvarande ruta. Rutorna har olika färger som indikerar 
allvarlighetsgrader. Används bl a av varningsverksamheten i 
Storbritannien. 
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Bilaga 2 Reviderad definition av varningsnivåer 

Dessa reviderade varningsdefinitioner är ett förslag på omformulering som utgår 
från vädersituationens påverkan på samhället, och den respons som bör motsvara 
en varning på en viss nivå. Påverkan i samhället som helt kan avvärjas genom att t 
ex stänga en ventil ska inte ge upphov till en varning. 

KLASS 1 

Allmän beskrivning 

Väderutveckling med 
konsekvenser som inte kan 
avvärjas och som medför 
måttlig/begränsad påverkan på 
samhället, vissa risker för 
allmänheten, begränsade skador 
på egendom och miljö. 

  

Respons av varning 

Allmänheten: Allmänheten ska ha ökad uppmärksamhet med 
avseende på vädret samt vidta förebyggande åtgärder då man 
bor eller vistas i riskutsatta områden.  

  

Samhällsaktörer: Samhällsaktörer ska anpassa de 
verksamheter som är extra riskutsatta inför väntat 
väderläge. Eventuellt samhällsinformation relaterat till 
lokal/regional påverkan i riskutsatta områden. 

KLASS 2 

Allmän beskrivning 

Väderutveckling med 
konsekvenser som inte kan 
avvärjas och som innebär fara för 
allvarlig påverkan på samhället, 
fara för allmänheten eller 
allvarlig skada på egendom och 
miljö. 

  

  

  

Respons av varning 

Allmänheten: Allmänheten avråds från att genomföra 
aktiviteter som innebär utsatthet av det förväntade 
vädervarningsläget samt ombeds att vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, 
liv och egendom. 

  

Samhällsaktörer: Samhällsaktörer ska förbereda inför höjning 
av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, 
ombesörja att behövlig information når allmänheten samt 
anpassa verksamheterna inför väderutvecklingen. 

 

 

KLASS 3 

Allmän beskrivning 

Väderutveckling med 
konsekvenser som inte kan 
avvärjas och som innebär stor 
fara för liv, stor fara för mycket 
allvarlig påverkan på samhället 
eller allvarlig skada på egendom 
och miljö 

  

Respons av varning 

Allmänheten: Allmänheten ska helt avstå från aktiviteter som 
innebär utsatthet för det förväntade väderläget samt vidta 
förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, 
liv och egendom. 

  

Samhällsaktörer: Samhällsaktörer ska göra anpassningar av 
verksamheten för att kunna möta konsekvenser av väderläget, 
vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig 
information når allmänheten samt höja den interna 
beredskapen inför behov att överblicka och hantera ett 
skadeläge relaterat till vädret. 

RISK 
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Allmän beskrivning 

En Risk är förknippad med en 
hög osäkerhet i 
väderutvecklingen. Osäkerheten 
kan ligga i fenomenets styrka 
eller geografiska omfattning. 
Konsekvenserna kan dock 
innebära fara för allvarlig 
påverkan på samhället, fara för 
allmänheten eller allvarlig skada 
på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk 
övergå i en varning. 

  

Respons av varning 

Allmänheten:  Allmänheten ska ha ökad uppmärksamhet och 
följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för lämpliga förebyggande åtgärder. 

  

Samhällsaktörer:  Samhällsaktörer ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och 
varningar.  Överväga/planera för höjning av intern beredskap 
och lämpliga förebyggande åtgärder. 
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Bilaga 3 Påverkansexempel 

Nedan följer exempel på påverkan som kan motivera respektive varningsklass för 
de varningstyper som har ingått i projektet. I exemplen har även vissa specifika 
lokala och regionala konsekvenser tagits med. Dessa kan ses som exempel på 
information som skulle kunna återfinnas i ett lokalt eller regionalt bedömningsstöd. 
Beroende på konsekvensens dignitet kan dessa även återfinnas i det nationella 
bedömningsstödet hos SMHI. 

I tabellen finns också exempel på tröskelnivåer. Dessa är framtagna tillsammans 
med regionala och lokala representanter för att illustrera metodiken och ge en 
fingervisning om skillnader som kan finnas. Inför ett eventuellt införande behöver 
dessa ses över och fastställas. 

 

Höga flöden 

KLASS 1 

 

 

Enskilda vägar (icke-kritiska) 
Cykel/gångbanor/viadukter 

 

 

Enstaka bostadshus. Fritidshus 
Enstaka kommersiella verksamheter 

 

 

Fritids eller parkeringsområden 
Jordbruksområden 

 

 

Ovanligt kraftiga flöden (behöver definieras) i flodfåran som kan 
innebära fara, även där ingen översvämning sker. 
För områden där kännedom om påverkan saknas: Flöden mellan 2-10 år 
återkomstider (Undre gräns kan behöva omprövas) 

KLASS 2 

 

 

Mindre påverkan på lokalt kritiska vägar. 
Indirekt påverkan av nationell infrastruktur 

 

 

Flertal bostadshus (ca 10-100) 
Flertal kommersiella verksamheter 

 

 

Inverkan på miljöfarligt område 

 

 

Extrema flöden (behöver definieras) i flodfåran som kan innebära mycket 
stor fara, även där ingen översvämning sker. 
För områden där kännedom om påverkan saknas: Flöden mellan 10-50 år 
återkomsttid 
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KLASS 3 

 

 

Direkt påverkan på nationell infrastruktur.  
För Jämtland kan det också handla om avbrott på kritiska vägar under 
högsägong, ex ras på vägen upp till Kläppen, Ljungdalen då flera hundra 
personer kan bli isolerade i fritidshus och på fjället.   
I Västernorrland och Jämtland även störningar i telekommunikationer 
pga skadad kanalisation för fiberledningar i broar och längs vägar och 
järnvägar. 

 

 

Isolerade samhällen 
>100 Bostadshus drabbas 

 

 

Samhällsfunktioner drabbas. För t ex Mölndalsån handlar det om Gårda 
brandstation och Mölndals sjukhus 

 

 

För områden där kännedom om påverkan saknas > 50 år återkomstid 

RISK  

Stor osäkerhet i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller 
geografiska omfattning. Konsekvenserna kan dock innebära fara för allvarlig påverkan på 
samhället, fara för allmänheten eller allvarlig skada på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk övergå i en varning. 
En risk utfärdas när SMHI vill att offentlig verksamhet och samhällsinstanser ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för höjning av intern beredskap och lämpliga förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten ska ha en ökad uppmärksamhet och överväga/planera för lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

 

Höga havsvattenstånd 

KLASS 1 

 

 

Enskilda vägar (icke-kritiska) 
Påverkan på godstrafik, möjlighet att angöra 
hamnar 
Enstaka ö-förbindelser 

Aktiverande 
tröskelvärde: 
Västra Götaland: 
100 cm.  
Västernorrland: 
80 cm 

 

 

Enstaka bostadshus. Fritidshus 
Enstaka kommersiella verksamheter 

 

 

Lokalt utsatta delar. I Västra Götaland handlar det 
om en ambulansstation som blir översvämmad, men 
där omlokalisering kan ske 

KLASS 2 

 

 

Vägar i nära anslutning till kustlinjen blir 
obrukbara, och kollektivtrafik ställs in eller leds 
om. 
Färjeöverfarter till öar som då blir isolerade. 

Aktiverande 
tröskelvärde: 
Västra Götaland: 
120 cm. 
Västernorrland: 
140 cm 

 

 

Verksamheter och byggnader vid kustlinjen riskerar 
stora skador 

 

 

Insatsfördröjning. Sjuktransporter. 
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KLASS 2 

 

 

Vägar utan redundans. Vattenfyllda tunnlar.  I 
Göteborg kan Centralstrationen översvämmas 

Aktiverande 
tröskelvärde: 180 
cm (?) 
  

 

Isolerade samhällen 

 

 

Ställverk. Försörjningstunnlar med infrastruktur. I 
Västra Götaland gäller det Tingstad- och 
Götatunneln. 

RISK  

Stor osäkerhet i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller 
geografiska omfattning. Konsekvenserna kan dock innebära fara för allvarlig påverkan på 
samhället, fara för allmänheten eller allvarlig skada på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk övergå i en varning. 
En risk utfärdas när SMHI vill att offentlig verksamhet och samhällsinstanser ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för höjning av intern beredskap och lämpliga förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten ska ha en ökad uppmärksamhet och överväga/planera för lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

 

Snö 

KLASS 1 

 

 

Trafiken fungerar men går långsammare pga halka, 
snömodd, snödrev, dålig sikt, snörök. Det kan 
förekomma begränsningar i brukbara vägar. 
Stora förseningar i kollektivtrafiken.  
Trafikolyckorna ökar.  
I Västernorrland gäller att vissa enstaka tåg kan bli 
försenade på Mittbanan mellan Sundsvall-Ånge. 
Köbildningar kan uppstå på riks- samt Europavägar i 
samband med snörök/dåligt väglag 

Aktiverande 
tröskelvärde:  
Västra Götaland: 
Dagtid i Göteborg 
5mm/6h  
Nattetid i 
Göteborg och i 
övriga delar av 
regionen: 10 
mm/6h  
 
Västernorrland: 
10 mm/6h   
 
Jämtland: 20-35 
mm/12h 
 

 

 

Dålig sikt även på fjället. I fjällen bör ovana besökare 
avrådas från att ge sig ut. 

 

 

Glesbygdsproblematik. Blåljusen fördröjs.  
Luftburna ledningar risker att påverkas.  
Helikopterräddning riskerar att påverkas. 

KLASS 2 

 

 

Hög frekvens av trafikolyckor.  
Flera mindre vägar blir obrukbara. 
Delar av kollektivtrafiken inställd. 
I Västernorrland gäller att tågtrafiken kommer vara 
inställt mellan Gävle-Östersund på sträckan via Ljusdal, 
och omledas via Sundsvall.  

Aktiverande 
tröskelvärde: 
Västra Götaland: 
20 mm/12h 
Västernorrland: 
20 mm/12h 
Jämtland: Mer än 
35 mm/12 h 

 

 

I fjällen avråds även mer vana personer från att ge sig ut. 
Räddningsinsatser i fjällmiljö kan bli svårt. 
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Stor sannolikhet för isolering av ytterområden, i 
Västernorrland gäller det speciellt västra delarna av 
Medelpad.  
Byggnader kan ge vika pga stora snömängder. 

 

 

 

Sannolikt elbortfall i glesbygdsområden, vilket även 
påverkar mobila nät för telekommunikationer.  
Risk att skolor/förskolor stänger. Öar extra utsatta. 
Blåljusfordons framkomlighet begränsas av allmänhet 
som har fastnat. 
Hemtjänsten får stora problem med risk för isolering i 
glesbygd. 

KLASS 3 

 

 

Direkt påverkan på nationell infrastruktur. Långvarigt 
elbortfall, vilket även ger avbrott i mobila och fasta nät 
för telekommunikationer. 
Kollektivtrafik har stannat.  
Inget flöde till/från arbete/skola. 
Grupper av människor fast på tågstationer och vägar. 
Isolerade samhällen 
 

Aktiverande 
tröskelvärde: 
Västra Götaland: 
35 mm/12h 
Västernorrland: 
35 mm/12h 

 

 

Hemtjänst, sjukvård, blåljus kommer inte ut.  
 

RISK  

Stor osäkerhet i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller 
geografiska omfattning. Konsekvenserna kan dock innebära fara för allvarlig påverkan på 
samhället, fara för allmänheten eller allvarlig skada på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk övergå i en varning. 
En risk utfärdas när SMHI vill att offentlig verksamhet och samhällsinstanser ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för höjning av intern beredskap och lämpliga förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten ska ha en ökad uppmärksamhet och överväga/planera för lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

 

Vind 

KLASS 1 

 

 

Enstaka störningar i trafiken pga trädfällning och 
snödrev.  
Störningar på kollektivtrafiken i mindre omfattning och 
på landsbygden. 
I Västra Götaland: Stängning av Uddevallabron (efter 
bedömning). Vid sydvästlig vindriktning: översvämning 
av parkeringsrutor (i Göteborg). 

Aktiverande 
tröskelvärde 21-
25 m/s byvind. 
Västra Götaland: 
ovanstående 
gäller om vinden 
är 
ostlig/ihållande/i 
inlandet   

 

 

Enstaka strömavbrott vintertid på landsbygden.  
Problem på byggarbetsplatser. 
Enstaka lövträd faller i tätbebyggt område och grenar 
ramlar ner. 

 

 

Siktnedsättning (vid lös snö) och kyleffekter. Problem att 
resa och förankra tält. I fjällen bör ovana besökare 
avrådas från att ge sig ut. 

Aktiverande 
tröskelvärde i 
fjällen: 
Medelvind från 
18 m/s. (området 
kan avgränsas till 
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”Kalfjäll och 
utsatta 
dalgångar”)  

KLASS 2 

 

 

Vägar stängs av över ett större område, även länsvägar. 
Träd över vägen, vissa områden inte tillgängliga. 
Störningar i kollektivtrafik även i stadsmiljö. Mindre 
antal sträckor ställs in.  
I Västra Götaland: Stängning av Älvsborgbron (efter 
bedömning). Vid sydvästlig vind stängning av 
färjeförbindelser. (Ofta finns alternativ väg). 

Aktiverande 
tröskelvärde: 
25-30 m/s byvind.  
Västra Götaland: 
25 m/s (om inte 
begränsad till 
kusten eller 
kortvarig).   

 

Skador på fastigheter och flygande föremål.  

 

 

Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog).  

 

 

Större och längre elbortfall på landsbygden (vintertid), 
även i viss utsträckning i tätorter. 
Avbrott i fasta och mobila nät för telekommunikationer - 
speciellt drabbas nät i glesbygd 
Blåljusfordons framkomlighet begränsas. 
Inställda transporter drabbar vård och omsorg.  
Hemtjänsten får problem med framkomlighet och 
trygghetslarm.  

 

 

Mycket svårt att förflytta sig. Vid lös snö obefintlig sikt. 
Farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till 
orkanstyrka 
Räddningsinsatser i fjällmiljö kan bli svårt. Även vana 
personer avråds starkt från att ge sig ut. 

Aktiverande 
tröskelvärde i 
fjällen: 
Medelvind från 
25 m/s. (området 
kan avgränsas till 
”Kalfjäll och 
utsatta 
dalgångar”) 

KLASS 3 

 

 

Stängda vägar. 
Stillastående kollektivtrafik. 
Stängda färjeförbindelser. 
Om möjligt hålls de stora lederna öppna, övriga vägar 
ska man inte räkna med. 
Isolerade samhällen 

Aktiverande 
tröskelvärde: 
30 m/s. 

 

 

Omfattande skador på byggnader. 
Stor risk för flygande föremål.  

 

 

Omfattande skogsskador.  

 

 

Längre och mer omfattande elavbrott, som i sin tur ger 
omfattande avbrott i fasta och mobila nät för 
telekommunikationer. 
Hemtjänst, sjukvård, blåljus kommer inte ut.  
Överbelastning på sjukvård och äldreboenden. 

 

 

Mycket farligt att vistas på fjället. Räddningsinsatser i 
fjällmiljö omöjliggörs  
Fara för liv. 

Aktiverande 
tröskelvärde i 
fjällen: 
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Medelvind från 
33 m/s. (området 
kan avgränsas till 
”Kalfjäll och 
utsatta 
dalgångar”) 

RISK  

Stor osäkerhet i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller 
geografiska omfattning. Konsekvenserna kan dock innebära fara för allvarlig påverkan på 
samhället, fara för allmänheten eller allvarlig skada på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk övergå i en varning. 
En risk utfärdas när SMHI vill att offentlig verksamhet och samhällsinstanser ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för höjning av intern beredskap och lämpliga förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten ska ha en ökad uppmärksamhet och överväga/planera för lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

 

Vind i kombination med nederbörd 

KLASS 1 

 

 

Enstaka störningar i trafiken pga siktnedsättning och 
snödrev.  
Störningar på kollektivtrafiken i mindre omfattning 
och på landsbygden. 

Aktiverande 
tröskelvärde:  
Västra Götaland och 
Västernorrland: 
Tröskelvärde inte 
framtaget ännu. 
Jämtland: 
12 mm/12h  
tillsammans med 
medelvind 8m/s  
Alternativt: 
Medelvind från 14 
m/s upp till 25 m/s 
tillsammans med 
minst 5 mm/12h 
nederbörd (i smält 
form). 
(varningsområdet 
kan avgränsas till 
”Kalfjäll och utsatta 
dalgångar”) 

 

 

Luftburna elledningar kan påverkas och vid 
temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och 
teleförsörjningen 

 

 

Siktnedsättning och kyleffekter. I fjällen bör ovana 
besökare avrådas från att ge sig ut. 

KLASS 2 

 

 

Hög frekvens av trafikolyckor. Vägar stängs av över 
ett större område, även länsvägar. 
Störningar i kollektivtrafik även i stadsmiljö. Mindre 
antal sträckor ställs in.  

Aktiverande 
tröskelvärde:  
Västra Götaland och 
Västernorrland: 
Tröskelvärde inte 
framtaget ännu. 
Jämtland: 
25 mm/12h  
tillsammans med 
medelvind 8m/s  
Alternativt: 
Medelvind från 18 

 

 

Elbortfall under x tid.  

 

 

Vissa skador på skog. 
Farligt att vistas på fjället. Svårt att förflytta sig. 
Kraftig siktnedsättning och kyleffekter. 
Räddningsinsatser i fjällmiljö kan bli svårt. Även 
vana personer avråds starkt från att ge sig ut. 
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Blåljusfordons framkomlighet begränsas. 
Inställda transporter drabbar vård och omsorg.  
Hemtjänsten får problem med framkomlighet och 
trygghetslarm.  

m/s upp till 25 m/s 
tillsammans med 
minst 12 mm/12h 
nederbörd (i smält 
form). 
(varningsområdet 
kan avgränsas till 
”Kalfjäll och utsatta 
dalgångar”) 

KLASS 2 

 

 

Stängda vägar. 
Stillastående kollektivtrafik. 
Om möjligt hålls de stora lederna öppna, övriga vägar 
ska man inte räkna med. 
Isolerade samhällen 
 

Aktiverande 
tröskelvärde:  
Västra Götaland och 
Västernorrland: 
Tröskelvärde inte 
framtaget ännu. 
Jämtland: 35 
mm/12h  tillsammans 
med medelvind 8m/s  
Alternativt: 
Medelvind från 25 
m/s tillsammans med 
minst 12 mm/12h 
nederbörd (i smält 
form). 
(varningsområdet 
kan avgränsas till 
”Kalfjäll och utsatta 
dalgångar”) 

 

 

 Elbortfall under x tid 

 

 

Mycket farligt att vistas på fjället. Räddningsinsatser i 
fjällmiljö omöjliggörs. Fara för liv. 

 

 

Längre och mer omfattande el- och teleavbrott. 
Hemtjänst, sjukvård, blåljus kommer inte ut.  
Överbelastning på sjukvård och äldreboenden. 
 

RISK  

Stor osäkerhet i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller 
geografiska omfattning. Konsekvenserna kan dock innebära fara för allvarlig påverkan på 
samhället, fara för allmänheten eller allvarlig skada på egendom och miljö. Om 
osäkerheten minskar kan en risk övergå i en varning. 
En risk utfärdas när SMHI vill att offentlig verksamhet och samhällsinstanser ska ha ökad 
uppmärksamhet och följa väderutvecklingen via prognoser och varningar, samt 
överväga/planera för höjning av intern beredskap och lämpliga förebyggande åtgärder. 
Även allmänheten ska ha en ökad uppmärksamhet och överväga/planera för lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

 

  



Slutrapport_Pilotprojekt_Konsekvensbaserade_vädervarningar_och_gemensam_påverkansbedömning.docx – Senast sparad 2018-06-28 33(55) 

Bilaga 4  Översvämningsberäkningar för vattendrag 

 

Underlag för bedömning av en varningssituation för höga flöden 

Konsekvenserna av ett högt flöde kan se olika ut beroende på områdets karaktär. 
För vattendrag med flacka stränder i urbana områden blir utbredningen och djupet 
på den översvämmade ytan i förhållande till placering av kringliggande 
verksamheter kritisk. För djupt nedskurna vattendrag kan det istället vara det 
kraftiga flödet i sig som kan innebära fara. Risken ökar då för att t ex bryggor 
förstörs, båtar kapsejsar och personer som befinner sig i vattnet sveps med. För 
områden utan bebyggelse, t ex i fjällområden med vandringsleder som korsar 
vattendrag, är det flödet i sig som utgör en fara.  

Behovet av underlag för att bedöma konsekvenserna skiftar därför med vilket 
område som är berört. Nedan beskrivs olika angreppssätt för bedömning av 
konsekvenser vid ett högt flöde. Angreppssätten har olika komplexitet, från 
modellering av vattnets utbredning vid en översvämning, till enklare arbetssätt som 
bygger på dagens varningssystem med återkomsttider kompletterat med subjektiva 
bedömningar. Flertalet vattendrag i Sverige bedöms tillhöra den kategori där flödet 
i sig är tillräckligt för att bedöma konsekvenserna, men för vissa områden kommer 
det att vara viktigt att underlaget även beskriver en översvämningssituation. 

Metoderna som beskrivs nedan är: 

1. Beräkning av översvämningsområde genom off-line 1D-2D mappning 
kombinerat med konsekvensanalys av drabbade objekt. 

2. Beräkning av vattenstånd baserat på modellerat flöde. Tröskelvärde för 
varning baseras på identifierade kritiska vattenståndsnivåer.  

3. Återkomsttider med subjektiva varningskriterier 

I slutet av denna bilaga finns ett resonemang kring vilket angreppssätt som bör 
användas i vilket område.  

 

Metod 1: Beräkning av översvämningsområde genom off -line 
1D-2D mappning kombinerat med en konsekvensanalys a v 
drabbade objekt 

En metodik har tagits fram som beräknar det tvådimensionella 
översvämningsområdet som ett specifikt endimensionellt flöde ger upphov till. 
Konsekvensen bedöms sedan utifrån antal och typ av objekt som finns inom 
översvämningsområdet, t ex bostäder, reningsverk, järnvägar. 

Utgångspunkten för beräkningen av översvämningsområdet är ett antal hydrauliska 
modeller med olika återkomsttider. I projektet har denna metod implementerats för 
Mölndalsån och Ljungan med befintliga karteringar från MSB.  

MSB har sedan 1998 i uppdrag att ta fram översiktliga översvämningskarteringar. 
Totalt har ca 75 vattendrag karterats med ett 100-årsflöde och ett 200-årsflöde för 
framtida klimat samt ett beräknat högsta flöde för dagens klimat. Karteringarna är 
endimensionella och har baserats på höjdmodellen GSD-höjddata 2+. Hydrauliska 
modeller och GIS-skikt finns tillgängliga i MSB:s portal för översvämningshot. 
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal . 

MSB är ansvarig myndighet för översvämningsdirektivet. För orter som har 
identifierats inom översvämningsdirektivet har tvådimensionella karteringar tagits 
fram som förutom ovanstående flöden också beskriver översvämningsutbredning 
vid ett 50-årsflöde för dagens klimat.  
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Beskrivningen av arbetet presenteras här i två delar. Först beskrivs de hydrauliska 
modellerna som byggdes för både Mölndalsån och Ljungan, och sedan förklaras 
metodiken för att koppla flödet från SMHIs flödesmodell S-HYPE (Hydrological 
Predictions for the Environment) till dessa hydrauliska karteringar. 

 

Hydrauliska karteringar 

Befintliga hydrauliska modeller för Mölndalsån och Ljungan hämtades från MSB. 
Dessa var framtagna med MIKE11. Modellerna kördes om med fler återkomsttider, 
och för Ljungan användes också med ny höjddata (1m). Detta gjordes för att öka 
kvaliteten och möjligheterna till en bra modellering även vid lägre flöden. Följande 
ytterligare återkomstider beräknades: 

Mölndalsån Ljungan 

2-, 5-, 10-, 25-år 25-år 

Ytterligare information om de befintliga modellerna beskrivs i MSB rapport nr. 9 
2013-11-25 (”Översvämningskartering utmed Mölndalsån”) och nr. 19 2001-08-28 
(”Översiktlig översvämningskartering längs Ljungan”).  

 

Realtidskoppling med flödesmodellen S-HYPE 

För att få en realtidskarta över påverkade områden kopplas realtidsprognoser av 
flöde från modellen S-HYPE till översvämningskarteringarna gjorda i MIKE 11. 
Eftersom översvämningskarteringarna med tillhörande översvämningsytor bara 
finns för ett fåtal återkomsttider måste en interpolering göras för att få fram en 
översvämningsyta för ett godtyckligt flöde. I den metod som används här översätts 
ytorna först till djup som man sedan kan interpolera mellan.  

Modellområdet är indelat i celler på 1x1 m, se Figur . För varje cell beräknas ett 
samband mellan återkomsttid av flöde och det vattendjup som flödet resulterar i 
där. Detta används sedan för att bedöma vilka celler som, för ett aktuellt flöde, har 
tillräckligt stort djup för att klassas som översvämmade. Celler som klassas som 
översvämmade bildar tillsammans en översvämningsyta för det aktuella flödet. 

Metoden kan beskrivas genom följande steg: 

För varje cell (i, se Figur 3 nedan): 

1. Beräkna vattendjup för varje återkomsttid som är hydrauliskt modellerad. 
Detta görs genom att subtrahera cellens höjdnivå från den maximala 
vattennivån för den återkomsttiden. Se Figur 4. 

2. Beskriv den matematiska relationen mellan djup och återkomsttid 
3. Interpolera aktuell S-HYPE prognos (t ex. 17-årsflödet) för att beräkna 

”prognosdjup”. Se Figur 5. Interpolering görs med förutsättningen att 
djupet ändras logglinjärt mellan varje återkomsttid.   

4. Om djup > 15cm identifieras cellen som översvämmad 
5. Skapa raster eller polygon av den översvämmade ytan 

 
 

 

  

Figur 3 Modellområdet 
delas in i celler (i)  

i 

1m i 

Figur 4 För varje cell (i) beräknas vattendjupet (d) från 
den hydrauliska modellen med en given återkomsttid. 

d 
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För att metoden ska fungera bra krävs tillräckligt många modellerade 
återkomsttider vid de lägsta flödena. Figur 6 nedan visar relationen mellan 
återkomsttider och djup för ca 100 celler längs Mölndalsån. Det finns två tydliga 
grupper av celler med olika egenskaper.  Alla celler upp till ett 25-årsflöde visar ett 
logglinjärt förhållande, men vid 100- och 200-årsflöden visar vissa celler icke-
linjära egenskaper. För att undvika överskattning av djupet för dessa områden 
krävs det ytterligare hydrauliska beräkningar med fler återkomsttider.  Dessutom 
bör en undersökning göras av de områden där det finns mer än 4m djup– dessa kan 
vara viadukter eller fel i terrängmodellen. Om så är fallet innebär det att antagandet 
om linjäritet stämmer. 

En motsvarande analys bör göras av Ljungan för att jämföra graden av linjäritet.  

 

Figur 6 Djup i förhållande till återkomsttid för ca 100 celler längs Mölndalsån 

 

 

2       5     10       25      100      200  

djup  (m) 

återkomsttid  

Figur 5 Interpolering av flödesprognos för att beräkna 
aktuellt djup. 
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Konsekvensanalys av drabbade objekt 

Konsekvensbedömning har gjorts genom att överlagra 
realtidsöversvämningsområden med Lantmäteriets Fastighetskarta. Inom 
Fastighetskartan finns det detaljerad information om: 

• Linjeskikt med vägar och järnvägar (VL). Lager som användes var: 
o Allmän väg klass I, II, III och generellt 
o Bilväg / gata 
o Motorväg 
o Genomfartsgata 
o Järnväg med enkelspår 
o Järnväg med dubbelspår 
o Övrig järnväg 

• Linjeskikt med övriga vägar (VO). Lager som användes var: 
o Cykelväg/parkväg 
o Gångstig 
o Vandringsled 

• Ytskikt med byggnader (BY). Ändamålkategori som användes var: 
o Bostad  
o Industri 
o Samhällsfunktion 
o Verksamhet 
o Ekonomibyggnad 
o Komplementbyggnad 
o Övrig byggnad 
Dessa kategorier är uppdelade i detaljerade underkategorier, t ex 
Friliggande småhus, Kemisk industri, Reningsverk. 

 

Resultatet av överlagringen är en datafil som beskriver påverkan enligt nedan: 

• Antal byggnader per detaljerad underkategori och översvämmade ytor i 
kvadratmeter 

• Vägar och järnvägar per kategori som beskrivas ovan och längden av 
översvämmade sträckor 

Ett exempel på utdata finns i kapitlet Exempel från Mölndalsån och Ljungan 
nedan. Utdata skulle också kunna kompletteras med den totala befolkningen inom 
det översvämmade området baserat på data från SCB med 1km x 1km upplösning. 

 

Exempel från Mölndalsån och Ljungan 

Metoden som beskrivits ovan tillämpades för en översvämning i Mölndal år 2006 
och för en översvämning i Ljungan år 2000. Syftet var att validera 
tillvägagångssättet med hjälp av stickprov och att ge konkret underlag att använda i 
projektets arbete med att utforska ett arbetssätt för gemensam 
påverkansbedömning. 

Mölndalsån 

Under de första femton dagarna i december 2006 föll 311 mm nederbörd och 
orsakade kraftigt stigande flöden i vattendragen, vilka i allmänhet kulminerade 
under perioden 13-18 december. Observationer saknas under denna period men 
enligt modellen hade de högsta flödena en återkomsttid på drygt 125-år på den 14:e 
december 2006. 

Det finns bra valideringsdata från Mölndal under perioden, som har använts för att 
validera modellberäknad översvämmad yta. Två sådana valideringspunkter visas i 
Figur 7, från den 11:e december med en återkomsttid kring 21-år. Modellen 
verifierar väl mot verkligheten i de områden där det finns bilder. För fler 
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valideringspunkter hänvisas till SMHI dokument Mölndalsån metod pilot – Demo 
DM216416. 

Tabellen nedan, Tabell 2, visar resultatet från konsekvensanalysen för den 11:e 
december. Översvämmad yta med byggnader måste tolkas försiktigt eftersom 
byggnader ibland har filterats bort i den nationella 1m höjddata, och därför kan 
leda till att den översvämmade procentsatsen är över- eller underskattad. Antalet 
översvämmade byggnader bör däremot stämma. 

 

 

 

    

Figur 7 Två valideringspunkter för översvämningen i Mölndalsån år den 11 dec 
2006 
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Typ Underkategori Antal  Översvämmad yta 
(m2) 

Längd 
(m) 

Byggnader Bostad; Flerfamiljshus 34 6138 - 

Industri; Annan 
tillverkningsindustri 

10 7931 - 

Industri; Industrihotell 5 633 - 

Industri; Metall- eller 
maskinindustri 

12 1429 - 

Industri; Ospecificerad 22 8232 - 

Industri; Övrig industribyggnad 10 4320 - 

Komplementbyggnad; 
Ospecificerad 

28 1487 - 

Samhällsfunktion; Badhus 5 2287 - 

Samhällsfunktion; Brandstation 2 929 - 

Samhällsfunktion; 
Distributionsbyggnad 

1 15 - 

Samhällsfunktion; Kulturbyggnad 9 2076 - 

Samhällsfunktion; Ospecificerad 35 3608 - 

Samhällsfunktion; Reningsverk 1 178 - 

Verksamhet; Ospecificerad 38 10 449 - 

Vägar Allmän väg klass I - - 22 

Allmän väg - - 94 

Allmän väg - - 9 

Bilväg/gata - - 3183 

Genomfartsgata - - 1297 

Motorväg - - 7 

Järnvägar Järnväg med dubbelspår - - 496 

Underfart/tunnel för järnväg - - 28 

Övrig järnväg - - 665 

Övriga 
vägar 

Cykelväg/parkväg - - 98 

Gångstig - - 44 

Tabell 2 Konsekvensanalys av Mölndalsån för den 11 december 2006 

 

Ljungan 

Mellan den 12:e och 25:e juli år 2000 föll stora regnmängder – upp till 200 mm – i 
främst de inre delarna av södra Norrland. Många områden fick ett nytt julirekord. I 
Ljungan tappades som mest 960 m³/s (22/7) i Skallböle kraftverk nedströms 
Stödesjön. Detta flöde översteg vårfloden 1966 (885 m³/s). I Stödesjön liksom i 
sjön Marmen noterades mycket höga vattenstånd. 

Modelleringen fokuserade på området mellan Ånge och Ede (nära Torpshammar). 
Observationer saknas i området men enligt modellen uppnådde flödet som mest 
drygt 60-års återkomsttid och det skedde den 23 juli. Det finns relativt få 
rapporterade konsekvenser i området – Riksbro i Ånge rasade ner, se Figur 8 och 
några hus i området svämmade över. Längst Gimån vid Torpshammar brände 
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Räddningstjänsten ner ett hus som riskerade påverka en bensinstation nedströms. 
Några andra hus längs småvattendrag rasade också ner.  

Analysen som gjordes här gäller bara själva Ljungan (som är karterad), vilket är en 
begränsning av metodiken. 

  

Figur 8 Valideringspunkt för översvämningen i Ljungan den 22 juli år 2000 

 

Figurerna och tabellen nedan, Figur 9, Figur 10, respektive Tabell 3, visar 
översvämningen när den var som värst den 23:e juli, österut om Fränsta, och 
konsekvensanalysen. Det finns några uppgifter i tidningar om tågstopp i regionen 
men bilder saknas. Analysen visar att redan från den 20:e var tågbanan påverkad av 
översvämning och därför kunde en högre varningsklass ha utfärdats från detta 
datum eftersom konsekvenserna var stora. 

För fler valideringspunkter hänvisas till SMHI dokument Konsekvensbaserade 
varningar - Ljungan demo DM221138. 

 

Figur 9 Flöde i Ljungan i slutet av juli år 2000 med en topp den 23 juli. 
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Figur 10 Valideringspunkter för översvämning i Ljungan den 23 juli år 2000 

 

 

Typ Underkategori Antal  Översvämmad yta 
(m2) 

Längd 
(m) 

Byggnader Bostad; Småhus friliggande 18 1146 - 

Ekonomibyggnad; Ospecificerad 2 90 - 

Industri; Ospecificerad 1 353 - 

Komplementbyggnad; 
Ospecificerad 

79 3645 - 

Verksamhet; Ospecificerad 2 76 - 

Övrig byggnad; Ospecificerad 2 97 - 

Vägar Allmän väg klass I - - 23 
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Allmän väg klass II - - 244 

Bilväg/gata - - 1267 

Sämre bilväg - - 1925 

Järnvägar Järnväg med enkelspår - - 59 

Övriga 
vägar 

Vandringsled - - 1340 

Cykelväg/parkväg - - 309 

Gångstig   2002 

Tabell 3 Konsekvensanalys av Ljungan för den 23 juli år 2000 

 

Bedömningsunderlag för SMHI 

Ovanstående information skulle kunna sammanfattas för en vakthavande hydrolog 
i formen som visas nedan, Figur 11. Kategorierna som valts är anpassade till de 
påverkansexempel som beskriver de nya varningsklasserna, se bilaga 3.  

 

Figur 11 Exempel på presentation av bedömningsunderlag för vakthavande 
hydrolog 

 

Metod 2: Beräkning av vattenstånd baserat på modell erat flöde. 
Tröskelvärde för varning baseras på identifierade k ritiska 
vattenståndsnivåer  

Om det inte finns behov eller möjlighet att explicit modellera ett 
översvämningsområde så kan man basera bedömningen av påverkan utifrån 
vattenståndet i vattendraget. Detta förutsätter kännedom om vilka vattenstånd som 
är kritiska för ett område. 

Inom Environment Agency i Storbritannien har man för 2400 samhällen 
identifierat en kritisk vattenståndsnivå där de första effekterna inträffar – ex nivån 
då ett hus får vatten över tröskeln, eller en väg blir ofarbar. Detta är kriteriet för 
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varning i det samhället. Nästa varningsnivå utfärdas om hela samhället riskerar att 
blir avskuret. Det finns också en ”flood alert” där vattenståndet är lägre än 
varningsnivå men som innebär att jordbruksmark blir översvämmad. 

Att använda den här metoden i Sverige innebär antingen att varningsbedömningar 
görs endast utifrån på de platser där det finns tillgång till mätningar, eller att 
vattenståndet i vattendragen modelleras via en hydrologisk modell.  

När det gäller mätningar så har SMHI idag tillgång till ca 400 platser med antingen 
egna eller externa dagligrapporterande mätvärden. Utmaningen ligger i att dels ha 
mätningar på relevanta platser och dels att få fram kritiska nivåer på vattenstånd. 
Dessa kan fås genom t ex analys av historiska händelser eller analyser från lokala 
och regionala aktörer.  

Att utveckla modelleringen av vattenstånd i vår hydrologiska modell S-HYPE 
skulle möjliggöra användningen av varningar baserade på kritiska 
vattenståndsnivåer längs vattendrag i de ca 40 000 delavrinningsområden som i 
dagsläget ingår modellen. Vattenstånd beräknas idag i S-HYPE modellen både för 
vattendrag och i sjöar, men medan vattenståndet i sjöar har använts länge (och visat 
att den ofta beräknas med god noggrannhet) så har inte vattenståndet i vattendrag 
använts hittills. I samband med det här projektet så har en första utvärdering av 
olika vattenståndsberäkningar baserade på S-HYPE genomförts. Tre olika metoder 
testades och de beräknade vattenstånden jämfördes med uppmätta vattenstånd från 
ett stort urval av SMHI:s hydrologiska mätstationer. Resultaten från denna 
preliminära studie är lovande och talar för att det finns möjlighet att modellera ett 
korrekt vattenstånd i vattendrag med S-HYPE. Det finns därför anledning att 
fortsätta arbetet med ett större material, mer detaljerade utvärderingar och 
undersökning av regionala skillnader som skulle kunna förbättra precisionen 
ytterligare. 

 

Metod 3: Återkomsttider med subjektiva påverkansbed ömningar 

I områden där det inte är motiverat med en översvämningsberäkning för 
bedömning av påverkan så kan återkomsttider fortsätta att användas som kriterier. 
Det kan också visa sig att ett nivåbaserat kriterium enligt Metod 2 inte ger något 
mervärde jämfört med ett flödesbaserat kriterium.  

I dessa områden kan nuvarande återkomsttider, 2-, 10- och 50 år, användas som 
tröskelnivå och en subjektiv bedömning av varningsläget görs med berörda aktörer. 
Aspekter som turistsäsong, tid på dagen, dammfyllnadsgrad mm kan då vägas in i 
varningsbeslutet. Den lägsta nivån, 2 års återkomsttid, kan dock behöva omprövas.  

 

Bedömning av adekvat metod och rekommendationer för  
fortsatt arbete 

Inför ett införande av konsekvensbaserade varningar för höga flöden i hela landet 
behöver vattendragen och dess delsträckor delas in i följande kategorier: 

1. Delsträckor med mycket stort behov av detaljerade konsekvensbeskrivningar 
och för vilka det finns planerade eller genomförda karteringar. För dessa 
rekommenderas att Metod 1 eller motsvarande implementeras. 

2. Vattendrag eller delsträckor i områden där översvämningar inte inträffar på 
grund av områdets geologiska karaktär eller får små konsekvenser och/eller där 
flödet i sig kan innebära fara eller skada på samhällets skyddsvärden. Utifrån 
områdets förutsättningar i form av tillgång till observationer, kritiska nivåer 
mm, kan Metod 2 eller 3 implementeras. 

 

Metodiken kan också utvecklas successivt där en uppgradering till Metod 1 införs 
för sträckor av vattendrag utifrån en prioritetsordning och vartefter resurstillgången 
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medger det. En subjektiv påverkansbedömning baserat på flöde kan dock alltid 
göras.  

Det faktum att olika vattendrag behöver behandlas på olika sätt återspeglas också i 
bilaga 3. Notera att de befintliga varningskriterierna baserade på återkomsttid 
delvis finns kvar och kan användas i vissa typer av vattendrag. Om en nivå-baserad 
metod införs bör de identifierade kritiska nivåerna införas som tröskelvärden för 
det aktuella området.  

En bedömning av vilka vattendrag som hör till vilken kategori kan göras på olika 
sätt. Den kan till exempel baseras på erfarenheter från tidigare flödessituationer, 
eller på analyser av översvämningsrisk genomförda av MSB i samband med 
förordningen av översvämningsrisker.  

Projektet har också tagit fram en specifik metodik för att identifiera områden som 
tillhör kategori 1. Den utgår från en jämförelse av konsekvenser mellan en situation 
med ett 100-årsflöde och en situation med ett beräknat högsta flöde, kalkylerat för 
varje delavrinningsområde i flödesmodellen S-HYPE. 

Beräkningen ger: 

(a) Ökningen av antal byggnader 
(b) Ökningen av längd kritiska infrastrukturer (vägar och järnvägar, m) 

Detta sätt valdes för att det kombinerar områden där det finns både en ökning av 
översvämningsytan och av konsekvenser. En analys av bara ökningen i yta är 
mindre intressant eftersom dessa områden inte nödvändigtvis medför några 
konsekvenser. 

En riskklass beräknas sedan för varje sårbarhetstyp enligt nedanstående tabell, 
Tabell 4, och summeras sedan till en total riskklass per delavrinningsområde. I 
kartan nedan, Figur 12, har delavrinningsområdena färgats efter total summerad 
riskklass. 

Riskklass Järnväg 
ökning; m 

Väg 
ökning; m 

Fastigheter 
Ökning; antal 

0 0-100 0-100m 0-25 

1 100-500 100-500m 25-100 

2 500-1000 500-1000m 100-500 

3 > 1000 > 1000 > 500 

 

Resultatet har också aggregerats till huvudavrinningsområde, där de summerade 
riskerna från alla delavrinningsområden har normaliserats mot antalet 
delavrinningsområden med en översvämmad yta. Detta ger en poäng per 
huvudavrinningsområde, och i tabellen nedan listas dessa i prioritetsordning. De 10 
mest prioriterade huvudavrinningsområdena är också markerade med svart i kartan 
i Figur  12 och med svart ram i Tabell 4.  

För de vattendrag som har studerats i det här projektet blir resultatet att 
Mölndalsån, ingår som en del av Göta Älv och får prio 6 och Ljungan får prio 25. 
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Huvudavrinningsområde Summerad risk 
Antal delavrinnings-
områden i S-HYPE 
med översvämmad yta 

Poäng 

Höje Å 28 11 2.55 

Motalaström 205 139 1.47 

Lagan 82 59 1.39 

Nissan 107 77 1.39 

Tyresån 25 20 1.25 

Göta Älv 439 363 1.21 

Viskan 62 53 1.17 

Kalixälven 138 119 1.16 

Norrström  329 300 1.10 

Gavleån 92 97 0.95 

Råån 9 10 0.90 

Ljusnan 244 272 0.90 

Moälven 55 62 0.89 

Rönne Å 29 35 0.83 

Ronnebyån 34 42 0.81 

Trosaån 8 10 0.80 

Piteälven 37 47 0.79 

Norrtäljeån 6 8 0.75 

Kilaån 9 15 0.60 

Ätran 34 58 0.59 

Nyköpingsån 35 60 0.58 

Testeboån 44 76 0.58 

Ångermanälven 211 369 0.57 

Umeälven 207 383 0.54 

Ljungan 66 126 0.52 

Luleälven 52 101 0.51 
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Kungsbackaån 14 28 0.50 

Örekilsälven 20 40 0.50 

Indalsälven 123 257 0.48 

Emån 47 102 0.46 

Torneälven 96 223 0.43 

Delångersån 19 50 0.38 

Nätraån 16 48 0.33 

Suseån 8 24 0.33 

Skräbeån 4 19 0.21 

Skellefteälven 30 148 0.20 

Norralaån 7 39 0.18 

Tämnarån 5 28 0.18 

Ö i Bottenviken 1 9 0.11 

Lillpiteälven 1 12 0.08 

Tabell 4 Summerad och normaliserad risk per huvudavrinningsområde 
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Figur 12 Beräknad riskklass per delavrinningsområde indikeras med färg. 
Prioriterade huvudavrinningsområden markerade med svart kontur. 
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Stormfällning av skog 
 

PM för uppdrag konsekvensbaserade vädervarningar 

 

Mer omfattande stormfällningar efter år 2000 
Omfattande stormfällning av skog orsakar som regel svåra störningar på 
samhällsfunktionerna. Fallna träd kan långvarigt påverka samhällets infrastruktur, 
genom att vägar blockeras och därigenom förhindra transporter, 
telekommunikationer och elförsörjning kan slås ut. Människor kan förolyckas av 
fallande träd och i det efterföljande upprensningsarbetet, blockerade vägar kan 
försena livsviktiga transporter. Det påverkar skogsbruket och skogsindustrin 
genom att stora mängder virke måste tas om hand under en kort tid. Stora 
arbetsstyrkor och maskinparker behöver allokeras till det stormdrabbade området, 
vilket förändrar allt planeringsarbete för lång tid. Skogsindustrin måste ändra sina 
tillverkningsprocesser för att kunna ta emot de stora och oplanerade 
virkesmängderna. Förutom de skogsägare som är direkt drabbade, påverkar det 
stora virkesutbudet priser och det har skapats stora risker för efterföljande 
insektsangrepp. Ur produktionssynpunkt medför också stormarna flera års 
tillväxtförluster. Större stormar orsakar miljardförluster, både för skogsägare och 
samhället i övrigt. Stormen Gudrun fällde skog under en natt motsvande tre 
årsavverkningar i hela Götaland. 
 
Sverige har drabbats av flera stora stormar med omfattande skador senaste 
decenniet (tab. 1). Gemensamt för dessa stormar är att de inträffat vintertid, 
perioden november – januari. 
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Sammanställning av tidigare stormar visar på att knappt någon stormfällning har 
skett i Norrland under perioden 1900-2000 (fig. 1). 

 

 

 

Tab 1. Mer omfattande stormfällningar av skog efter  år 2000 

År Område Stormfälld 
volym  
(miljon m 3sk) 

Storm 

Nov. 2001 Hälsingland, Härjedalen, 
Jämtland, Medelpad 

2,1  

Jan 2002 Halland, Skåne, Småland, 
Blekinge 

2,0  

Jan 2005  Götaland (främst 
Kronoberg och Jönköping) 

75 Gudrun 

Jan 2007  Götaland och Svealand 12 Per 
Nov-Dec 2011 
 

Jämtland, Gävleborg och 
Västernorrland 

4-5 Berit och 
Dagmar 

Okt 2013  Skåne, Kronoberg, Halland 
och Blekinge 

1,5-2 Simone 

Nov 2013  Västerbotten 3,5 Hilde 
Dec 2013  Skåne, Halland 0,7-0,8 Sven 
Dec 2013  Jämtland, Västerbotten, 

Medelpad, Gävleborg 
8 Ivar 

Jan 2015  Västra Götaland, Jönköping 2,5-3 Egon 
Nov 2015  Skåne, Kronoberg, 

Blekinge, Halland 
2-2,5 Gorm 
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Fig 1. Stormfällning av skog i Sverige under perioden 1900-2000 (Skogsstyrelsen rapport 
8/2006) 

Faktorer som påverkar risken för stormskada på 
skog 
Vindhastighet 

Stormvarning utfördas i Sverige när vindhastigheten förväntas överstiga ca 
25 m/s. Stormen Gudrun hade vindhastighet på drygt 40 m/s i vindbyarna 
och med en medelhastighet på drygt 30 m/s. Stormen Per hade 
vindhastigheter som var 2 – 4 m/s lägre i jämförelse med stormen Gudrun. 
Stormen Hilde gav ett nytt rekord med en medelvind på 47 m/s i 
Vilhelminafjällen. Stormfällning av skog kan dock ske vid lägre 
vindhastigheter och det finns inte möjlighet att direkt relatera en specifik 
vindhastighet till omfattningen av skogsskador. Turbulens och kastvindar 
har stor betydelse. SMHI tillämpar varningsdefinitioner i tre klasser. En 
klass 1 varning för landområden förutspår vindbyar på 21 -25 m/s och redan 
vid dessa vindstyrkor kan man räkna med någon risk för stormfällning av 
skog. 
  
I en studie utförd av European Forest Institute1 har man studerat 
skadeverkningarna av större europeiska stormar de senaste 60 åren. Totalt 
ingår 130 stormar i materialet och i tab 2 presenteras det samband man 
funnit mellan vindhastighet (byvindar) och mängden stormfälld skog. 
 

Tab 2 Samband mellan vindhastighet (byvindar) och s tormskador på skog (European 
Forest Institute: Destructive storms in European For ests) 

Vindhastighet < 30 m/s 30 – 40 m/s 40 -45 m/s >45 m/s 
Skadenivå Inga- små 

skador 
Moderata 
skador 

Omfattande 
skador 

Allvarliga 
skador 

Skadad andel 
av den stående 
volymen 

 Upp till 2 % 2-4 % >4 % 

För svenska förhållanden motsvarar detta ungefär antal fällda träd/hektar 
 0 – 10 träd 10 – 20 träd 20 – 60 träd >60 träd 
 
   

Vindexponering 

Skog på krön av kullar och sluttningar som är vindexponerade, drabbas 
svårt vid höga vindhastigheter. Efter stormen Gudrun återfanns bara drygt 5 
% av alla stormskador i skog som växt på läsidan av en sluttning. Höjd över 
havet påverkade också omfattningen av skadorna. Bestånd på lägre höjd 
över havet drabbades i större utsträckning än högre belägna bestånd. 
Skadorna på bestånd som var vindexponerade genom hyggen, vägar, 
impediment och vatten fick dubbelt så mycket skador jämfört med 
skogsomslutna bestånd. 
 
Växande träd anpassar sin förankring i marken till en förhärskande 

                                                      
1 Gardiner B et al. Destructive Storms in European Forests  
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vindriktning. Västlig vind är den dominerande vindriktningen i Sverige, 
varför träd har en större motståndskraft mot stormar med denna 
vindriktning. Starka vindar, särskilt byvindar, från andra riktningar kan 
därför orsaka skador vid lägre vindhastigheter. 

Årstid 

Årstiderna har en stor betydelse på hur omfattande stormskadorna blir. 
Under sommaren kan åskbyar och fallvindar orsaka omfattande skador 
lokalt på en begränsad yta. Under vintern är det vanligare att betydligt större 
arealer blir drabbade. Tjäle i marken bidrar till att förbättra trädens 
förankring och minskar därför vindkänsligheten. Vinterstormar över 
områden med ej tjälad och vattenmättad mark orsakar de mest omfattande 
skadorna. 

Skogens tillstånd  

Trädens dimensioner (höjd, stamdiameter, andel krona etc.), variationen i 
trädhöjd inom beståndet, virkesförråd m.m. påverkar alla sannolikheten för 
stormskada. Höga träd utsätts inte bara för högre vindhastighet på hög höjd, 
utan har också en högre placerad tyngdpunkt som skapar en lång hävarm. 
Markförhållanden kan påverka rotsystemets utbredning, exempelvis där 
högt grundvatten eller tunt jordtäcke skapar ytliga rotsystem. 

Gran är generellt mer känslig för vind än tall. Granens barrmassa är större 
än tallens vilket leder till ett större vindfång. Gran växer också på mer 
bördiga och fuktiga marker än tall och har ett växtsätt med mer ytligt 
rotsystem. Innan stormen Gudrun uppgick volymandelen i området för 
respektive trädslag till 50 % gran, 25 % tall och 19 % lövträd. Fördelningen 
på den stormskadade skogen var 80 % gran, 18 % tall och 2 % lövträd. 
Likaså konstaterades att inblandning av andra trädslag i granbestånd, 
minskar sannolikheten att granarna stormfälldes. Denna effekt är större vid 
inblandning av björk än vid inblandning av tall. Lövträd sommartid, i lövat 
tillstånd, är lika utsatt för stormskador som barrträd. 

Trakthyggesbruket i sig medför att det skapas vindkänsliga hyggeskanter. 
Dock finns inga säkra belägg för att mer likåldriga bestånd skulle vara mer 
stormkänsliga än olikåldriga. Däremot har beståndets historik, tidigare 
skötsel, stor betydelse. Bestånd som röjs (2-5 m höjd) och gallras (10-14 m 
höjd) blir mer stormfasta, genom att kvarvarande träd kan utveckla jämna 
trädkronor och rotsystem och då också utifrån en förhärskande vindriktning. 
Gallringar och speciellt sena sådana vid trädhöjder på 20 meter, medför 
dock alltid en förhöjd risk för vindskador närmsta femårs-perioden. Efter 
friställning bygger träden i ett första skede upp sin produktionsapparat, 
trädkronan. I ett senare sker en uppbyggnad av rotsystem, varför det närmsta 
tiden efter gallring finns en obalans mellan trädets ovan- och underjordiska 
delar. Skogsgödsling har samma effekt och skapar en förhöjd risk närmsta 
tiden. 

Riskbedömning 
Lokalt påverkas risken för stormskada av flera samverkande faktorer som 
skogens tillstånd, topografi, vindriktningar, markförhållanden etc. För en 
mer storskalig bedömning, kan landet klassificeras länsvis utifrån skogens 
allmänna tillstånd,  
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- Andelen gran i vindkänslig höjd av totala virkesförrådet. 

Med hjälp av data från SLU, riksskogstaxeringen kan granens andel av det 
totala virkesförrådet beräknas, vid en brösthöjdsdiameter (1,3 m över mark) 
på 20 cm och högre (tab 2). Detta betyder att träden är ca 20 m och högre. 

Av tabell 2 framgår att 55 % av skogen i Västra Götaland är ”vindkänslig”, 
mot endast 14 % på Gotland. Det går inte att dra några absoluta gränser för 
vindkänslighet utifrån tabell 2, dock kan konstateras att de 7 länen, Västra 
Götaland, Värmland, Jämtland, Jönköping, Halland, Västernorrland och 
Kronobergs län, har sämst förutsättningar ur skogstillstånd att klara en 
större storm. Bäst förutsättningar har Gotland, Norrbotten, Dalarna, 
Gävleborg, Stockholm och Uppsala län. Övriga län utgör en mellanklass. 
 
De 7 länen är också skogsrika län, där skogsmark utgör en dominerande del 
av landarealen, Västra Götaland (60 %), Värmland (86 %), Jämtland (72 %), 
Jönköping (74 %), Halland (64 %), Västernorrland (89 %), Kronoberg (87 
%). Förhärskande vindriktning för dessa län är västlig och sydlig, skulle det 
uppstå starka vindar från ostlig till nordlig riktning, i kombination med att 
marken inte är tjälad, så är det hög risk för stormskador. 
 

Tab 2: Granandel av totalt virkesförråd vid angiven  minsta brösthöjdsdiameter 

Granandel (%) av virkesförråd, vid angiven 
brösthöjdsdiameter (cm, 1,3 m ovan mark) 
Län 15-19 cm 20+ cm 
Västra Götaland 59 55 
Värmland 55 53 
Jämtland 52 50 
Jönköping 59 50 
Halland 67 49 
Västernorrland 53 49 
Kronoberg 55 49 
Örebro 49 47 
Blekinge 56 46 
Södermanland 45 42 
Kalmar 45 42 
Skåne 53 41 
Östergötland 39 40 
Västerbotten 36 39 
Västmanland 45 39 
Uppsala 43 36 
Stockholm 41 35 
Gävleborg 39 33 
Dalarna 34 33 
Norrbotten 26 24 
Gotland 17 14 
 

Framtida risker för stormskador 
Det finns en trend till att omfattande stormskador har blivit vanligare de 
senaste decennierna. Den svenska skogen har blivit mer sårbar, 
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virkesförrådet har ökat, framförallt av gran och trakthyggesbruket har blivit 
den gängse skogsbruksmetoden med hyggeskanter som exponeras för vind. 
Den tätare skogen, med höga virkesförråd, gör den även mer stormkänslig 
(fig. 2). Notera svackan för gran i figur 2 efter stormen Gudrun 2005. 

Enligt SMHI´s beräkningar kommer det att bli betydligt varmare kommande 
sekel. Vegetationsperioden blir längre och det blir kortare perioder, om än 
någon, med frusen och tjälad mark. Det kommer också bli ökad nederbörd 
vintertid och då främst i form av regn, med mer vattenmättad mark som 
följd. Tillsammans kommer detta att skapa stabilitetsproblem och bidra till 
ökad risk för omfattande stormskador, även om frekvensen med starka 
stormar inte skulle öka. 

Virkesförråden fortsätter att öka och inslaget av gran i våra skogar blir 
större (fig. 2). Tabell 2 visar för diameterklassen 15-19 cm att det sker en 
fortsatt hög inväxning av gran till vindkänslig höjd. Granandelen visar en 
stigande trend för nästan alla län. 

Inslaget av lövträd ökar i barrskogen, vilket har en begränsande effekt på 
stormskador (fig. 2). Skadefrekvensen efter stormen Gudrun visade på 
mindre skador på barrträd, där det fanns lövinblandning i bestånden. 

 

Fig 2. Virkesförråd fördelat på trädslag (efter SLU riksskogstaxeringen) 

Det finns möjligheter via skogsskötsel, att minska risken för stormfällning. 
Några allmänna råd för detta är; 

• Röj granungskog vid 2-4 meters höjd. 

• Gallra tidigt och undvik gallring eller annan utglesning i granskog 
högre än 20 meter. 

• Öka lövinblandning i barrskogen, eftersom lövträd i avlövat tillstånd 
motstår vindpåkänning bra och de flesta stormar inträffar vintertid.  

• Undvik hyggeskanter exponerade för vind. 
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• Utför föryngringsavverkning i granskog på god mark tidigare och 
vid lägre höjd. 

• Gödsla inte i anslutning till gallring. 

Ekonomiska incitament är en motverkande kraft till flera av dessa råd. Ett 
högre virkesförråd vid avverkningstillfället, ger skogsägaren ett bättre netto, 
- och man vet inte om stormen kommer! 

Slutsats 
Sammantaget kommer svensk skog att var minst lika stormkänslig för lång 
tid framöver. Troligen kommer även omfattningen av stormskador att öka 
kommande 50 - årsperiod.  

Pådrivande faktor är klimatförändringen, med mildare vintrar och högre 
nederbörd, vilket skapar stabilitetsproblem. Längre växtsäsong, ger tätare 
och högre skogar. Detta i kombination med ett ökat inslag av gran, skapar 
stormkänsliga skogar. 

Hela landet kan drabbas av stormskador, men generellt är Götaland mest 
utsatt. För enskilda län kan finnas ett fokus på Västra Götaland, Värmland, 
Jämtland, Jönköping, Halland, Västernorrland och Kronobergs län, med sin 
höga andel gran. 

Risken för omfattande stormfällning ökar markant vid kraftig vind från en 
vindriktning som inte normalt är förhärskande och om detta sker vid en 
tidpunkt när marken är otjälad. 

Skogen är mest känslig för vinterstormar ur stabilitetssynpunkt, bidragande 
är även den minskade elasticiteten (böjbarhet) hos träden vid låg temperatur. 

Riskerna för stormfällning kan sammanfattas enligt följande 

Varningsklass 
(SMHI)  

Klass 1 
 (- 25 m/s) 

Klass 2  
(25-30 m/s) 

Klass 3 
(>30 m/s) 

Vintertid 

Ej tjälad mark, västlig 
vind 
Ej tjälad mark, ostlig 
vind 

Små 

Små 

Små/Spridda 

Spridda/Omfattande 

Omfattande 

Omfattande 

Tjälad mark, västlig vind 

Tjälad mark, ostlig vind 

Inga 

Inga 

Små 

Små 

Spridda 
Lokalt: Omfattande 
Omfattande 

Sommartid 

Västlig vind 
 

Ostlig vind 

Inga 
 

Inga 

Små 
 

Små 

Spridda 
Lokalt: Omfattande 
 
Omfattande 
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Bilaga 6 Projektets aktiviteter 

Datum Aktiviteter 

21 mar Uppstartsmöte projektgrupp 

April-maj Enskilda intervjuer med projektdeltagare, och framtagande av övergripande 
definitioner och underlag. 

29 maj Avstämningsmöte projektgrupp 

2 juni Avstämningsmöte projektgrupp 

31 aug Uppstartsmöte efter sommaren 

1 sep Uppstartsmöte efter sommaren 

5 sep Inspirationsdag med meteorologiska och hydrologiska varningstjänsten i 
Storbritannien  

19 sep Processmöte med projektgrupp 

27 sep Workshop Sundsvall 

3 okt Workshop Östersund 

6 okt Workshop Göteborg 

20 okt Videolänk med MSB om WIS 

26 okt Videolänk med MSB om ansvar för ISF 

27 okt Telefonmöte med Länsstyrelsen i Jämtland om fjällen 

31 okt Telefonmöte med MSB om gemensamma grunder 

6 nov Test 1.1 i Sundsvall 

10 nov Fjällsäkerhetsrådet tillfrågas om synpunkter på varningar i fjällen 

20 nov Test 1.2 i Göteborg 

1 dec Test 1.3 i Östersund 

11 dec Utvärderingsmöte Projektgruppen 

15 dec Möte med MSB om gemensamma grunder och WIS 

19 jan Telefonmöte med MSB och Länsstyrelserepresentanter kring processen 

22 feb Förmöte test 2.1 

28 feb – 
2 mar 

Test 2.1 Jämtland - Västernorrland 

6 mar Utvärderingsmöte Test 2.1 

12 mar Förmöte test 2.2 

19 21 
mar 

Test 2.2 Västra Götaland 

27 mar Utvärderingsmöte Test 2.2 

24 apr Projektmöte heldag i Stockholm 

29 maj Telefonmöte projektgruppen kring slutrapporten 

Utöver dessa har SMHI och MSB träffats för inledande dialog kring 
översvämningsberäkningar den 17 jan. 

Projektet har också presenterats i olika forum: 

• 23 jan 2017 Länsstyrelsen Västra Götaland 
• 13 mar 2017 Länsstyrelsen Stockholm 
• 6 april 2017 MSB Samordningsfunktion 
• 4 maj 2017 Länsstyrelsen Västernorrland 
• 31 okt 2017 Regeringskansliet 
• 16 nov 2017 Länsstyrelsen Kronoberg 
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• 4 dec 2017 Länsstyrelsen Östergötland 
• 10 april 2018 Centralt räddningstjänstforum 
• 31 maj 2018 Länsstyrelsen Skåne 
• 1 juni 2018 Länsstyrelsen Blekinge 
• 4 juni 2018 SMHI ledning 

Utöver dessa har projektet också presenterats regelbundet i SOSUV samt vid 
internationella forum för meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk prognos- 
och varningstjänst. 

 


