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Förnyat arbetssätt och utvecklad 
samverkan 

� Metodik för konsekvensbaserade vädervarningar och gemensam påverkansbedömning.

� Samhällsaktörer från central, regional och lokal nivå. 

� Bättre förutsättningar för rätt förberedelser och samordnad kommunikation.

� Pågående övergång i Europa − utbyte med Storbritannien.



Från förstudie till införande

� 2016 Förstudie − Identifiera behov av fortsatt arbete.

� 2017-2018 Pilotprojekt − Utforskat arbetssätt och dess innebörd för olika aktörer. 
� 4 varningstyper och 3 län.

� 28 omarbetningar av beslutsprocessen.

� 72 övningstimmar.

� 132 personer delaktiga.

� 2019-2020 Införandeprojekt – Skapar förutsättningar att arbeta på det nya sättet
� Alla län och alla varningstyper beaktas



Varna för väder när samhället behöver

� Tröskelnivå anpassad till området.

� Föregående / Efterföljande väder.

� Kombinationsväder. 

� Förhöjd känslighet.



Samverkan för konsekvensbaserade 
förberedelser

� Bättre beredskap hos samhällsaktörerna.

� Rätt förberedelser.

� Samordnad och anpassad kommunikation.

� Bättre underlag för förberedelser för medborgarna.



Allmänheten föredrar konsekvensbaserat

36%

64%



Beslutsprocessen – nu och i framtiden

Nu Framtiden

Samverkanskonferens. 
Lokal/regional konsekvensbedömning

Kommunikation (lokal)

Kommunikation (SMHI)

Kommunikation (samordnad)

Grundbedömning 
utifrån konsekvens

Gemensam bedömning
(samverkanskonferens)

Fastställande av varningsnivå

Väderövervakning och modelleringVäderövervakning och modellering

Fastställande av varningsnivå



Konsekvensbaserade vädervarningar



Påskyndad process



Varningsbeslut utan föregående 
samverkan

Vissa typer av varningar kommer att utfärdas utan föregående samverkan:

Orsaken till detta kan t ex vara:

� Fasta, internationellt överrenskomna kriterier.  Ex Medelvind till havs (kuling)

� Rent vädermässiga fenomen där samverkan inte förändrar den förväntade 
graden av påverkan. Ex Frisk vind med kyleffekt.

� Snabba förlopp med en stor osäkerhet, ex skurar



Varningarna idag



Vädervarning med påverkansinformation

� Varna för väder, inte för konsekvens

� Tydligare område och tidsintervall

� Vad blir det för väder och vad kan jag 
förvänta mig?

� Möjlighet för aktörer att bidra med 
information

� Osäkerhet

Myndigheter redan uppmärksammade, koordinerade och 
har initierat nödvändiga förberedelser 



Införandeprojekt
� Mål: Berörda aktörer ska ha förutsättningar för ett nytt sätt att arbeta inför beslut 

om vädervarning, som med en ökad samverkan underlättar för aktörer och 
medborgare och ger ett bättre varningssystem

� Tidplan: 2019-2021

� Finansiering via MSB (2:4 anslag). 

� Leveranser: 

� Varningar, definitioner

� Riktlinjer och metodik för bedömning av vädervarning och konsekvenser

� Kritiska tröskelvärden

� Modeller och underlag som stöd för bedömning

� Arbetsverktyg för att producera varningar och samverka kring förslag

� Utbildning och övning

� Förankring av nytt varningssystem och lansering
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Förslag till tröskelvärden tas fram
� Varningsdefinitioner och påverkansexempel

� Enkät till alla länsstyrelser

� Varningsutvärderingar

� Resultat från pilotprojekt

� Rapport från Skogsstyrelsen kring trädfällning

� Workshops i Jämtland, Västernorrland och Västra Götaland kring snö, vind, 
höga flöden och höga havsvattenstånd

� Väderstatistik

� Dialog med Trafikverket



Arbetssätt
� Län (delar av län) grupperas efter förmodad känslighet

� Tilldelas tröskelvärde

� Riskfaktorer identifieras

� Underlag till resonemang dokumenteras

� Ny varningstyp för Översvämning.

� Tröskelvärdet för Översvämning har en mer direkt koppling till förväntad 
påverkan än övriga parametrar eftersom vi nu tar fram en modell för bedömning 
av översvämmande vägavsnitt, antal fastigheter mm. 



Förslag utskickat till Länsstyrelserna

”Superbra! Detta underlättar verkligen mycket! Bra jobbat �” 
(länsstyrelsen Jämtland)

”Tack! Bra med motiveringarna. Det gör det enkelt att förstå varför det ser ut 
som det gör” (länsstyrelsen Uppsala)

”Stort tack för grymt genomarbetat material! Ser fram emot att börja arbeta 
med det �” (länsstyrelsen Skåne)



Kritiska tröskelvärden. Ex snö

5 mm/6h

Ett första förslag

7 mm/6h

10 mm/6h

15 mm/6h



Exempel på riskfaktorer Snö
� Varaktighet

� Tid på dygnet och tid på året

� Lufttemperatur



Kritiska tröskelvärden Vind

20-25 m/s



Kritiska tröskelvärden Vind

18-23 m/s

23 m/s

21 m/s

25 m/s



Exempel på riskfaktorer Vind

� Vindriktning

� Tjäle

� Varaktighet



Vägen till Tröskelvärden 1.0 i december

� Länkmöten med alla länsstyrelser

� Fysiska möten i Malmö, Norrköping, Sundsvall

� Inrapporterade ställningstaganden senast 6 dec

� Beslutsmöte 17 dec



Projektet i stort
Styrgrupp

Övergripande projektledning

Extern kommunikation

Utbildning och 
övning

Anpassning av rutiner

Övergripande metodik och system för 
samverkan (WIS)

SMHI interna 
rutiner, 

system och 
modeller

Länsstyrelsen 
Metodstöd

Övriga 
aktörer 

Metodstöd



Projektet över tid
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Egen anpassning



Angränsande förändringsarbete ..

� Förändrad produktutformning (hemsida, appar, prenumerationer)

� Verifikation och mätetal



Mer information finns på Temasida på 
smhi.se 

� http://www.smhi.se/konsekvensbasera
de-vadervarningar

� Information om införandeprojektet
� FAQ och kontaktinformation
� Nyhetsflöde med RSS-funktion


