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ÖVERSIKT
Vägledningen är indelad i information som riktar 
sig till fyra olika behovsgrupper; A, 1, 2 och 3. 
A står för Allmän information. 1, 2 och 3 är olika 
fördjupningsnivåer. Beroende på vilken organisation 
du tillhör och vilken funktion du har så kommer du att 
beröras av informationen i vägledningen på olika sätt 
och indelningen är ett hjälpmedel för att du ska kunna 
välja ut den information som är relevant för just dig. 
Avsnitten är taggade utifrån informationens karaktär 
för att du lätt ska veta vilken information som just du 
behöver läsa. 

Använd tabellen till höger för att ta reda på vilken 
behovsgrupp du tillhör.

Allmän information

Fördjupning nivå 1

Fördjupning nivå 2

Fördjupning nivå 3

Behovsgrupp Beskrivning av informationsbehov
Bör ta del av avsnitt med tagg

A 1 2 3

A Översikt kring det förnyade arbetssättet
Du som ingår i denna grupp är intresserad av det förnyade 
varningssystemet på en översiktlig nivå.

X

1 Övergripande information om arbetsprocesserna
Du som ingår i denna grupp har ett behov av att övergripande 
ha kännedom om vad det förnyade varningssystemet innebär 
och om det nya arbetssättet.

Exempel
Du har i din tjänst en driftfunktion inom till exempel elbolag eller 
teknisk förvaltning i en kommun, eller annan funktion som arbetar 
operativt med åtgärder inför allvarliga vädersituationer.

X X

2 Fördjupad förståelse för arbetsprocesserna
Du som ingår i denna grupp har behov av att fördjupat förstå 
arbetsprocesserna runt vädervarningar och hur dessa går till.

Exempel 
Du har en operativ funktion (exempel TIB eller kriskommunikatör) 
hos en aktör som ingår i beslutsprocessen, exempelvis kommun, 
region, länsstyrelse, MSB eller Trafikverket..

X X X

3 Förståelse för integreringen av det som är nytt
Du som ingår i denna grupp har behov av att veta hur din 
organisation kan integrera det förnyade varningssystemet i din 
verksamhet.

Exempel
Du är den som ansvarar för integreringen av det förnyade 
varningssystemet i din organisation alternativt är du ansvarig för 
utbildning inom det förnyade varningssystemet.

X X X X

Figur 1. Översikt
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FÖRORD
SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndig-
het. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten 
och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets håll-
barhet. En av SMHIs absolut viktigaste uppgifter är 
att varna samhället när vädret riskerar att medföra 
störningar i samhället. Genom ett förnyat vädervar-
ningssystem ska vi nu öka samverkan mellan SMHI 
och andra samhällsaktörer och ge ännu bättre be-
slutsunderlag i samband med besvärligt väder.

Sverige är ett avlångt land med allt ifrån storstadsområ-
den till glesbygd, med fjäll, kustområden och inland. 
Hur besvärligt vädret blir styrs inte enbart av prognos-
ticerat antal millimeter snö som kan komma, eller hur 
många meter per sekund det beräknas blåsa. Väder och 
vatten följer olika mönster i olika delar av landet och får 
inte samma konsekvenser. 

När vädervarningar anpassas till lokala och regio-
nala förutsättningar blir varningarna mer användbara 

April 2020

Rolf Brennerfelt
Generaldirektör
SMHI

och tydliga. Tillsammans med länsstyrelserna har vi 
bestämt vilka tröskelvärden, eller gränsvärden, som ska 
gälla för olika län. Inför en vädervarning ska vi också i 
det förnyade varningssystemet ha en dialog med res-
pektive länsstyrelse och gemensamt göra en bedöm-
ning av vilka konsekvenser vädret kan innebära. Då blir 
vädervarningarna mer relevanta och ger samhällsaktö-
rer och enskilda bättre förutsättningar att förbereda sig.

Införandet av konsekvensbaserade vädervarningar 
är väl förberett. Vi har tillsammans med länsstyrelser, 
MSB och andra aktörer i krisberedskapssystemet gjort 
förstudie och drivit pilotprojekt de senaste åren. Nu är 
det dags för nästa steg i de gemensamma förberedel-
serna inför att det förnyade varningssystemet införs i 
april 2021. Med hjälp av den här vägledningen tar vi 
nästa steg för att tillsammans arbeta mot visisonen om 
ett hållbart samhälle. Stort tack till alla aktörer som 
redan bidragit till förnyandet av våra vädervarningar, 
och tack till alla er som nu deltar i det fortsatta utveck-
lingsarbetet.
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OM DETTA DOKUMENT
Under april 2021 övergår SMHI till ett förnyat väder-
varningssystem. Nationell vägledning för vädervar-
ningar  – Samhällsaktörernas arbetet är ett ramverk 
för arbetet med vädervarningar som beskriver det 
förnyade varningssystemets komponenter. Detta är 
första upplagan av vägledningen. Den är anpassad 
för övergångsperioden som beräknas pågå ett år 
efter införandet.

Varje aktör ansvarar för att integrera det förnyade var-
ningssystemet i sin egen organisation. Vägledningen tyd-
liggör roller och ansvar i arbetet runt vädervarningar och 
ska stödja aktörernas integrering av det förnyade var-
ningssystemet. Den ska kunna användas som ett stöd i 
implementering, utvärdering och utbildning inom arbetet 
med vädervarningar för berörda organisationer. 

SMHI ansvarar för dokumentets innehåll, dock är det 
framtaget i samverkan med aktörer från hela krisbered-
skapssystemet.  

Det förnyade varningssystemet är byggt utifrån 
befintliga samverkansstrukturer. Vägledningen har sitt 
fokus på den nationella samverkan, mellan SMHI, MSB 
och länsstyrelserna. Den regionala samverkan följer 
respektive länsstyrelses samverkansstruktur.

Vägledningen riktar sig till funktioner hos samhälls-
aktörer som påverkas av ett förändrat arbetssätt runt 
vädervarningar. 

Eftersom vägledningen är utformad för aktörer i 
krisberedskapssystemet förekommer förkortningar och 
fackuttryck. Dokumentet är alltså inte tänkt att använ-
das för att informera allmänhet eller media.

REVIDERING 
Vägledningen uppdateras:  
 n 25 mars 2021  
 n December 2022 
 n December 2026 
 n December 2030 

Efter december 2030 fastställs en ny uppdateringsplan. 
Dokumentet kan även genomgå en revidering vid större 
förändringar. Det är SMHI som ansvarar för uppdatering. 

DOKUMENTDELNING
Dokument som berör det nya varningssystemet finns i en 
samverkansyta i WIS som heter Vädervarningar –  
Förvaltning och utveckling i samverkan.

Vägledningen med tillhörande dokumentation finns på 
SMHIs webbplats:  
https://bit.ly/smhi-vadervarningar-nationell-vagledning
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INTRODUKTION – ETT FÖRNYAT VARNINGSSYSTEM 
I detta avsnitt får du en inblick i bakgrunden till det 
förnyade varningssystemet. Här ges även en övergri-
pande beskrivning av vad detta innebär i såväl teorin 
som i praktiken.

KONSEKVENSBASERADE  
VÄDERVARNINGAR –  
BAKGRUND OCH FRAMTID 
SMHI är en statlig myndighet under Miljödepartementet 
med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteoro-
logi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär 
förvaltning och utveckling av information om väder, vat-
ten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv 
och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

Vädervarningar är en start av samhällets respons-
system inför besvärliga vädersituationer och är därför en 
viktig del i samhällets förmåga att hantera dessa. I det 
vädervarningssystem som är i bruk fram till april 2021 
använder SMHI i stor utsträckning fasta vädervarnings-
kriterier inför beslut om vädervarning. Detta innebär att 
kriteriet utgörs av ett statiskt värde, där samma nivå an-
vänds över hela landet, oavsett tid på året, säsongen eller 
dygnet. Konsekvenserna av en viss varningsnivå varierar 
dock starkt. En och samma vädersituation kan medföra 
olika grad av samhällspåverkan beroende på till exempel 
områdets sårbarhet, tillfälliga omständigheter eller en 
kombination av mark- och väderförhållanden som inne-
bär en ökad känslighet. Detta gör att vädervarningarna 
i befintligt system inte stödjer det förebyggande arbetet 
på ett optimalt sätt.

För att uppnå mer relevanta varningar införs därför 
konsekvensbaserade vädervarningar med start i april 
2021.

I LINJE MED GLOBAL UTVECKLING

WMO (World Meteorological Organization) är ett FN-
organ för meteorologi vars uppgift är att vara Förenta 
nationernas expertorganisation för meteorologiska frå-
gor och att bistå organisationen och medlemsstaterna 
med meteorologisk sakkunskap. 

WMO lyfter fram kopplingar mellan samhällets oför-
måga att uppskatta farorna vid oväder och de konsekven-
ser som uppstår. För att möta detta har WMO sedan 
många år tillbaka drivit ett arbete för att stötta medlems-
länderna i övergången till det de kallar för Impact-based 
Warnings (konsekvensbaserade vädervarningar). 

I WMOs publikation Guidelines on Multi-hazard 
Impact-based Forecast and Warning Services 1 lyfts att an-
vändning och förhållningssätt till vädervarningar avgörs 
av individens och samhällets förmåga att använda och 
förstå informationen som kommer med vädervarningar. 
WMO menar att det finns stora samhälleliga vinster 
med att tillhandahålla vädervarningar som innehåller 
mer utförlig information om konsekvenser. Då ges större 
möjligheter för samhället att ta till sig varningar på ett 
enklare och effektivare sätt. 

Varningssystem som inkluderar samhällets och 
infrastrukturens sårbarhet, och människors beteende-
mönster, medför enligt WMO minskade konsekvenser. 

Kunskap om den påverkan på samhället som kan 
tänkas uppstå i samband med ett visst väderläge ryms 
inte inom ett väderinstituts kunskapsområde. Därför är 
samverkan mellan väderinstitutet och andra samhällsak-
törer en nyckelfaktor för att kunna uppnå konsekvens-
baserade vädervarningar 1.

 
FÖRSTUDIE, PILOTPROJEKT OCH INFÖRANDE-
PROJEKT 
SMHI har sedan 2016 arbetat med förberedelser inför 
införandet av konsekvensbaserade vädervarningar. Detta 
har skett i form av en förstudie, ett pilotprojekt och, till 
slut, ett införandeprojekt.

De två inledande projekten har avslutats med att 
deltagarna har gjort en bedömning av om värdet av ett 
förändrat system överstiger belastningen för berörda 
aktörer. 

1  https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=17257#.
XqpkUqgzZPY

2016
Förstudie
n Inspiration från bland annat 
Storbritannien.

2017−2018
Pilotprojekt
n 4 varningstyper och 3 län 
n 28 omarbetningar av 
beslutprocessen
n 5 regionala samverkansövningar
n 132 personer delaktiga

2019−2021
Införandeprojekt
n Hela Sverige och alla 
varningstyper
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2 MSB har tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensam-
ma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. De gemensamma 
grunderna innehåller sätt att tänka och sätt att göra för att öka förmågan att 
tillsammans hantera samhällsstörningar

Förstudien
År 2016 genomfördes en förstudie med syfte att utreda 
Sveriges förutsättningar att införa ett konsekvensbaserat 
vädervarningssystem utifrån WMO:s definitioner. 
Inspiration för införandet hämtades från bland annat 
Storbritannien som sedan många år arbetat med 
konsekvensbaserade vädervarningar. 

Resultatet av förstudien visade att de svenska 
samverkansstrukturerna medför goda förutsättningar 
att införa ett liknande system. Förstudien visade 
också att nyttan av ett konsekvensbaserat 
vädervarningssystem skulle vara stor för såväl 
samhällsaktörerna som för samhället. 

Ur förstudien kom även ett förslag på metodik för 
att gå över till konsekvensbaserade vädervarningar. 
Metodiken innebär ett nytt arbetssätt, en besluts- 
och samverkansprocess för vädervarningar. 
Beslutsprocessen startar vid uppmärksammande av 
en möjlig vädervarningssituation och slutar med ett 
beslut om varning. För att uppnå en varning som är 
konsekvensbaserad integreras samverkan mellan SMHI 
och ett antal viktiga samhällsaktörer i beslutsprocessen. 

Pilotprojektet
I pilotprojektet 2017—2018 testade och utvärderade ett 
urval centrala, regionala och lokala aktörer den tänkta 
besluts- och samverkansprocessen. Under pilotprojektet 
användes fyra varningstyper (snö, vind, höga flöden och 
högt vattenstånd) och tre pilotlän (Västernorrland, 
Jämtland och Västra Götaland). Under projektet 
genomfördes flera workshops och totalt fem regionala 
samverkansövningar. Under dessa testades metodiken 
utifrån funktionalitet och tillämpbarhet och när 
pilotprojektet avslutades hade metodiken konkretiserats 
till en fungerande och praktiskt användbar arbetsprocess. 
Under pilotprojektet tydliggjordes även kopplingarna till  
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar 2. Under projektets avslutande del 
genomfördes en bedömning av nyttan med ett förändrat 
varningssystem och innebörd för berörda aktörer, vilket 
motiverade uppstart av ett införandeprojekt. 

Införandeprojektet
I mars 2019 startade införandeprojektet av konsekvensba-
serade vädervarningar. Införandeprojektet drivs av SMHI 
i samverkan med samhällsaktörer från lokal, regional och 
central nivå. Det övergripande målet med projektet är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en övergång till 
konsekvensbaserade vädervarningar. 

Pilotprojektet och införandeprojektet är finansierat 
via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och 
samverkansprojekt.

KONSEKVENSBASERADE VÄDERVARNINGAR 
– UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV
Konsekvensbaserade vädervarningar, ur ett svenskt per-
spektiv, innebär enhetliga varningsnivåer över landet sett 
till effekterna av väderhändelsen. Det nya arbetssättet 
bygger på ökad samverkan och ger bättre förutsättning-
arna för samhället att i tid rusta sig på rätt sätt.  

Målet är att:
 n vädervarningar ska utgöra ett mer relevant stöd för 

förberedelse och planering för såväl berörda samhällsak-
törer som samhället i övrigt
 n val av varningsnivå ska göras utifrån den bedömda på-

verkan ett visst väder kan tänkas ge
 n varning ska utfärdas när samhället behöver varnas. 

Idag utfärdas vädervarningar utifrån gränsvärden som i 
stor utsträckning är gemensamma för hela landet. Exem-
pelvis är 5 mm snö (i smält form) på 6 timmar en klass 
1-varning oberoende av var i Sverige och när på dygnet 
det inträffar. Detta medför att konsekvenserna som upp-

står vid exempelvis en klass 1-varning för snö skiljer sig åt 
avsevärt geografiskt. På vissa platser där samhället är 
anpassat och konsekvenserna därmed försumbara, utfär-
das varningar ändå vilket får till följd att SMHI upplevs 
”ropa på vargen”. I det förnyade varningssystemet kom-
mer en viss nivå av vädervarning motsvara en viss omfatt-
ning av konsekvenser. En varning för snö ska upplevas 
lika relevant oavsett om man bor i Kiruna eller i Malmö. 

NOTERA
SMHI har havsvarningar som inte påverkas av det 
förnyade arbetssättet. Varningar för medelvind till havs 
är styrda av internationella riktlinjer och kriterierna för 
nedisning till havs samt lågt vattenstånd är beslutade 
tillsammans med Sjöfartsverket.

Viktiga förändringar efter införandet april 2021
Det förnyade varningssystemet utgörs av både 
nyutveckling och förädling av strukturer. 

Tabellen på nästa sida sammanfattar det som är nytt 
efter övergången april 2021. Värt att poängtera är att 
beslut om varning fattas av SMHI, både nu och i det 
förnyade varningssystemet.
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Fram till april 2021 Från och med april 2021 Läs mer

Vädervarningstyper Dagens typer av vädervarning och kriterier för dessa framgår av 
information på smhi.se,  
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningsdefinitioner

Det sker en översyn av varningstyperna som medför förnyat 
format och namnsättning.

I avsnitt Så här utformas vädervarningar 
från och med april 2021.

Vädervarningsnivåer Klass 1, 2 och 3 Gul, orange och röd I avsnitt Så här utformas vädervarningar 
från och med april 2021.

Definitioner/beskrivningar 
av varningsnivåerna

Dagens definitioner av varningsnivåerna framgår av information på 
smhi.se:  
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningsdefinitioner

Beskrivning av varningsnivån utgörs av fyra komponenter: 
 n allmän definition
 n respons från allmänhet
 n respons från offentlig verksamhet
 n generella påverkansexempel

I avsnitt Så här utformas vädervarningar 
från och med april 2021.

Inför beslut om varning Generellt är det statiska gränsvärden som är gemensamma över hela 
landet som avgör varningsnivå

Beslut om varningsnivå grundar sig på:
 n regionalt anpassade tröskelvärden 
 n en bedömning av vilka konsekvenser som ett väderläge 

kan tänkas få. Denna bedömning görs genom en förnyad 
arbetsprocess där samverkan mellan SMHI och berörda 
lokala och regionala aktörer integreras i beslutsprocessen.

I avsnitt Så här arbetar vi med vädervar-
ningar från och med april 2021.

Utformning av publice-
rade vädervarningar

Dagens varningstjänst kan du se på smhi.se och i SMHIs väder-app. 
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a, 
proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-alla

Förnyad utformning och förnyat innehåll i publicerade 
vädervarningar.

I avsnitt Så här utformas vädervarningar 
från och med april 2021.

Risk I dagens varningssystem finns begreppet Risk. Risk är ingen varning 
utan används vid större osäkerheter i ett väderfenomens utveckling. 
Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografisk omfattning. 
På varningshemsidan på smhi.se anges dessa med blå färg.

Begreppet Risk tas bort i det nya systemet. Istället 
kompletteras varningarna med en information om 
sannolikhet.

I avsnitt Så här utformas 
vädervarningar från och med april 
2021 

 

Figur 2. Viktiga förändringar efter införandet april 2021



10INTRODUKTION – ETT FÖRNYAT VARNINGSSYSTEM

UTGÅNGSPUNKTER FÖR KONSTRUKTION AV ETT 
FÖRNYAT VARNINGSSYSTEM
Det nya varningssystemet har konstruerats utifrån fyra 
komponenter:

1. regelverk som styr SMHIs verksamhet 3

2. ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen 4

3. gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar 5

4. praktisk funktionalitet och nyttjande av befintliga sam-
verkansstrukturer.

Komponent 1 säkerställer att det nya varningssystemet 
följer SMHIs uppdrag som expertmyndighet.

Komponent 2—3 säkerställer att det nya varningssys-
temet följer krisberedskapssystemets ansvar och roller.

Komponent 4 säkerställer att det nya varningssys-
temet är tillämpbart och praktiskt gångbart. Praktisk 
funktionalitet är en gemensam nämnare för samtliga av 
de delprocesser som införandet av konsekvensbaserade 
vädervarningar bygger på. Det förnyade varningssyste-
met har utvecklats i samverkan med representanter från 
berörda aktörsgrupper och har övats och testats för att 
funktionalitet ska kunna säkerställas. 

3  https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vad-gor-smhi
4  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-
krisberedskap/
5  MSB har tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Gemensamma 
grunderna innehåller sätt att tänka och sätt att göra för att öka förmågan att 
tillsammans hantera samhällsstörningar.
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SÅ HÄR UTFORMAS VÄDER-
VARNINGAR FRÅN OCH MED 
APRIL 2021 
Vädervarningar ska utfärdas när samhället behöver var-
nas och varningarna ska vara tydliga och lätta att förstå. 
För att uppnå detta byter SMHI namn på varningsnivå-
erna och varningsdefinitionerna utvecklas till att bli  
konsekvensbaserade.

VARNINGSNIVÅER
Klass 1-, 2- och 3-varningar ersätts med gul, orange och 
röd. 

SMHI har inhämtat erfarenheter från utvärderingar 
inom krisberedskap, från både svenska organisationer 
och från länder i Europa, som understryker pedagogi-
ken i färger relativt siffror. 

Risk och meddelande
Begreppet Risk som idag används för händelser som kan 
föranleda klass 2 varning, där det råder stora osäkerheter, 
tas bort i det förnyade systemet. Istället kompletteras 
varningsnivåerna med information om eventuella osäker-
heter i väderutvecklingen. Varningarna kommer även att 
utfärdas med några dagars framförhållning om progno-
sen är tillräckligt säker.

SMHI publicerar även Meddelanden för specifika 
vädersituationer där endast särskilda grupper i samhället 
berörs. Meddelande kan också publiceras när det handlar 
om en indirekt fara som uppstår på grund av väderför-
hållanden, ofta under längre tid.

SMHI publicerar från och med april 2021:

 n risk för vattenbrist
 n höga temperaturer
 n brandrisk 

VARNINGSDEFINITIONER

De nya beskrivningarna av varningsnivåerna bygger på 
omfattningen av de konsekvenser som bedöms kunna 
uppstå i samband med varningssituationen. Definitio-
nerna består av fyra komponenter.

Allmän beskrivning
Den allmänna beskrivningen ger en översiktlig beskriv-
ning av förväntade konsekvenser vid respektive varnings-
nivå (gul, orange, röd).

Respons från offentlig verksamhet 
Denna komponent beskriver det mål som den samlade 
kommunikationen om varningen ska ha avseende respons 
från offentlig verksamhet för respektive varningsnivå.

Allmän
definition

Respons från
offentlig

verksamhet

Respons från
allmänheten

Påverkans-
exempel

Respons från allmänheten
Denna komponent beskriver det mål som den samlade 
kommunikationen om varningen ska ha avseende 
respons från allmänheten för respektive varningsnivå.

Generella påverkansexempel
Generella påverkansexempel tas fram för respektive var-
ningstyp och varningsnivå. Dessa är exempel på påverkan 
som kan tänkas inträffa i samband med varningssituatio-
nen. Syftet med generella påverkansexempel är att ge en 
konkret bild av de konsekvenser som kan tänkas uppstå i 
samband med väderhändelsen. 
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NOTERA! 

Viktigt att notera är att: 
 n gul varning är inte detsamma som klass 1 
 n orange varning är inte detsamma som klass 2
 n röd varning är inte detsamma som klass 3 

En viss varningsfärg innebär i det nya varningssystemet 
en definierad omfattning av konsekvenser medan 
tidigare varningsklasser innebar ett specifikt värde i 
prognosen. Grunden i det nya systemet är att det ska 
varnas när det behöver varnas. Det vill säga när vädret 
kan leda till konsekvenser för samhället. De situationer 
där klass 1-varning idag utfärdas, och som inte medför 
några betydande konsekvenser för samhället, kommer i 
det förnyade systemet inte att bli en varning. 

Det förnyade systemet innebär att man som 
samhällsaktör förväntas agera redan vid gul varning.  
En aktör som har haft checklistor för klass 1-, klass 2- och 
klass 3-varning kommer behöva arbeta om dessa.

Varningsnivå Varningsdefinition

Gul Allmän beskrivning: Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, 
vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en 
del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan 
särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. 
Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Respons från allmänhet: Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende 
förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas 
i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Respons från offentlig verksamhet: Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör 
anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Orange Allmän beskrivning: Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser 
för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. 
Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, 
därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av 
mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga 
kan också drabbas mycket allvarligt.

Respons från allmänhet: Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som 
innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämp-
liga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Respons från offentlig verksamhet: Offentlig verksamhet och samhällsinstanser 
bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, 
ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter 
inför kommande väderutveckling.

Röd Allmän beskrivning: Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konse-
kvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på 
egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.

Respons från allmänhet: Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär 
utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att 
minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Respons från offentlig verksamhet: Offentlig verksamhet och samhällsinstanser 
bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande 
åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern 
beredskap inför kommande väderutveckling.

 

Figur 3. Varningsnivåer

EXEMPEL PÅ GENERELLA PÅVERKANSEXEMPEL
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FÖRÄNDRADE VARNINGSTYPER
Även varningstyperna har genomgått en översyn. Detta 
är de varningstyper som kommer att gälla från och med 
april 2021: 

 n vind
 n vind på kalfjället
 n vind i kombination med snöfall
 n regn
 n snöfall
 n plötslig ishalka
 n åskoväder
 n höga temperaturer
 n stark kyleffekt
 n medelvind till havs – kuling, storm och orkan
 n högt vattenstånd
 n lågt vattenstånd
 n höga flöden
 n nedisning till havs
 n översvämning (Obs! Ny varningstyp)

Notera att det kan ske mindre justeringar av varnings-
namnen fram till införandet i april 2021. Notera även att 
varning för högt vattenstånd i sjöar utgår och ersätts av 
varning för översvämning.

KORTFATTAD INFORMATION OM VARNINGS- 
TYPERNA 

Vind
Vid en vindvarning varnar SMHI för byvind, det vill säga 
korta vindstötar.

Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden 
blåser. En sydlig vind innebär med andra ord att det 
blåser söderifrån. 

Vindhastigheten avser vinden på tio meters höjd 
över marken.

Vind på kalfjället
Vid en vindvarning på kalfjället varnar SMHI för medel-
vind, det vill säga ett medelvärde av vindhastigheten un-
der en tio-minuters period. 
Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden blåser. 
En sydlig vind innebär med andra ord att det blåser sö-
derifrån.

Vindhastigheten avser vinden på tio meters höjd 
över marken.

Vind i kombination med snöfall
Vid en varning för vind i kombination med snöfall varnar 
SMHI för att kraftig vind kan förvärra effekten av snöfallet 
genom till exempel drivbildning.

Vind beskrivs med hjälp av medelvind, det vill säga 
ett medelvärde av vindhastigheten under en tio-minu-
ters period. 

SMHI varnar för mängden snö i smält form under en 
given tidsperiod, med andra ord intensiteten i snöfallet. I 
varningsbeskrivningen i SMHIs kommunikationskana-
ler kommer SMHI dock ange snömängden i centimeter. 

Anledningen till att medelvinden används och inte 
byvinden är för att den har störst påverkan på förflytt-

ningen av snön. SMHI utfärdar endast denna varning 
när det snöar samtidigt som det blåser.

Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden 
blåser. En sydlig vind innebär med andra ord att det 
blåser söderifrån.

Vindhastigheten avser vinden på tio meters höjd 
över marken.

Regn
En varning för regn utfärdas när det väntas komma stora 
mängder regn under en viss tidsperiod. Varningstypen 
regn delas in i två underkategorier, regn samt skyfallslik-
nande regn. 

Vid en varning för regn varnar SMHI för mer ihål-
lande regn som ofta täcker ett stort område.

Vid en varning för skyfallsliknande regn varnar 
SMHI för kraftiga skurar som uppstår lokalt, främst 
under sommarhalvåret. I regel är osäkerheten stor för 
skurar när det gäller både intensitet och geografisk 
placering. Regnmängden kan variera kraftigt inom 
korta avstånd. Det gör att SMHI ibland utfärdar denna 
varningstyp med kort framförhållning.
 
Snöfall
En varning för snöfall utfärdas när det väntas komma 
stora mängder snö under en viss tidsperiod. 

SMHI varnar för mängden snö i smält form under en 
given tidsperiod, med andra ord intensiteten i snöfallet. I 
varningsbeskrivningen i SMHIs kommunikationskana-
ler kommer SMHI dock ange snömängden i centimeter. 

Vid kraftigt snöfall samtidigt som det blåser mycket 
kan SMHI istället komma att utfärda en varning för 
”Vind i kombination med snöfall”.
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Plötslig ishalka och isbeläggning
SMHI varnar för vissa väderförhållanden som medför 
plötslig ishalka, det vill säga underkylt regn, regn som 
faller på kalla vägbanor, regn som följs av snabbt tillfry-
sande vägbanor eller kraftig frostutfällning. Dessa väder-
lägen ger i regel svårbekämpad ishalka. Om det handlar 
om kraftigt underkylt regn finns det även risk för isbe-
läggning på luftburna elledningar som kan ge elavbrott.

Observera att kan det vara halt utan att SMHI går ut 
med en varning.

Åskoväder
En varning för åskoväder kan innefatta blixtar, skyfallslik-
nande regn, kraftiga vindbyar och hagel eller en kombi-
nation av en eller flera av dessa parametrar. Varnings-
texten i SMHIs kommunikationskanaler beskriver vilka 
av dessa fenomen som är mest sannolika i den aktuella 
situationen. SMHI varnar inte för enstaka blixtnedslag. 
Det är i regel en hög osäkerhet med avseende på intensitet 
och geografisk placering kopplat till åskoväder. Det gör 
att SMHI ibland utfärdar denna varningstyp med kort 
framförhållning.

Höga temperaturer
Hög temperatur under en längre tid kan vara skadligt för 
hälsan. Därför varnar SMHI för höga temperaturer. Både 
dygnets maximala temperatur och antal sammanhäng-
ande dygn med hög värme ligger till grund för utfärdande 
av en varning.

Stark kyleffekt
En varning för stark kyleffekt utfärdas när den upplevda 
temperaturen är betydligt lägre än vad termometern vi-
sar, på grund av vindens kylande effekt.

Medelvind till havs – kuling, storm och orkan
SMHI varnar för medelvind till havs, det vill säga ett med-
elvärde av vindhastigheten under en tio- minuters-period. 

Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden 
blåser. En sydlig vind innebär med andra ord att det 
blåser söderifrån.

Vindhastigheten avser vinden på tio meters höjd 
över havsytan.

Högt vattenstånd
Vid vissa väderförhållanden kan vattenståndet längs 
kusten tillfälligt stiga till nivåer som kan orsaka över-
svämning eller skador på infrastruktur. I varningar för 
högt vattenstånd anges den förväntade nivån längs den 
drabbade kuststräckan. Nivåer kan lokalt bli högre eller 
lägre, beroende på kustens beskaffenhet och eventuella 
vågeffekter. I varningar för höga vattenstånd uttrycks 
förväntade nivåer i det nationella höjdsystemet RH 2000, 
vilket inte är kopplat till ett lokalt medelvattenstånd. 
Denna varningstyp gäller vattenståndet i havet.

Lågt vattenstånd
Vid vissa väderförhållanden kan vattenståndet längs 
kusten tillfälligt sjunka, vilket leder till att till exempel 
farleder är grundare än förväntat eller att vattenutlopps- 
eller intagsrör torrläggs. I varningar för lågt vattenstånd 
gällande svenska kusten anges den förväntade nivån 
längs och närmast utanför den drabbade kuststräckan. 

I Sydvästra Östersjön, Öresund och Bälten är det 
den förväntade nivån i de stora farlederna som anges. 
Nivåer kan lokalt bli högre eller lägre. I varningar för 
lågt havsvattenstånd uttrycks förväntade nivåer i det 
nationella höjdsystemet RH 2000 vilket inte är kopplat 
till ett lokalt medelvattenstånd. Denna varningstyp gäl-
ler vattenståndet i havet

Nedisning till havs
Vintertid kan kallt havsvatten som sprayas eller sköljs 
över ett fartygsskrov bilda ispåväxt på utstickande metall-
konstruktioner, vilket kan störa fartygets viktbalans. Var-
ning för nedisning utfärdas i två nivåer; måttlig och svår. 

Höga flöden
Med ett vattenflöde menas den mängd vatten per tidsen-
het som rinner fram i ett vattendrag, där en så kallad åter-
komsttid beskriver hur pass vanlig eller ovanlig ett vatten-
flöde är. Flöden med kortare återkomsttid är vanligare 
eller förekommer oftare än flöden med längre återkomst-
tid. Exempelvis så bör en händelse med en återkomsttid 
på tio år i genomsnitt inträffa en gång var tionde år. 

Höga flöden medför högre strömhastigheter än nor-
malt i vattendraget som kan betyda en fara för den som 
vistas i eller nära vattendraget. Varning för höga flöden 
där flöden orsakas av regn är generellt sett mer osäkra 
än flöden som är höga i samband med snösmältning.

Översvämning
Översvämningsvarning innebär att SMHI varnar för att 
vatten kan svämma över strandkanten längs ett vatten-
drag eller sjö och att det har en påverkan på definierade 
objekt, till exempel järnvägar, vägar eller byggnader. De 
minsta vattendragen så som diken och bäckar omfattas 
inte av denna varningstyp. Inte heller omfattas denna 
varning av översvämningar som är orsakade av riklig 
nederbörd (”skyfallsliknande regn”) på land, till exempel 
på hårdgjorda ytor eller åkermark. 

Varning för översvämning som orsakas av regn är 
generellt sett mera osäker än översvämningar som sker 
i samband med snösmältning då ett nederbördsområdes 
läge och intensitet är mera svårbedömt.
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UPPDATERADE VARNINGSTJÄNSTER PÅ SMHI.SE 
SAMT I SMHIS VÄDER-APP 

SMHIs ansvar för vädervarningar innebär också att spri da 
information om varningarna så att enskilda och sam hälls-
funktioner kan förbereda sig inför ett besvärligt vä derläge. 
Det gör SMHI via digitala kanaler – webbplatsen smhi.se, 
SMHIs sociala medier samt SMHIs väder-app. Informa-
tion om vädervarningar sprids också via SMHIs medver-
kan i Sveriges Radio samt via övriga mediakontak ter. 
Ytterligare spridning sker genom att varningsinfor mation 
också finns fritt tillgänglig i form av öppna data. 

SMHI når flest användare direkt via myndighetens 
webbplats och väder-app. En mycket stor del av allmän-
heten får varningsinformationen via vidareförmedlare 
till exempel media (radio, TV, dagspress) eller andra 
väder-appar som hämtar varningsinformationen via 
SMHIs öppna data. 

Användare av webbtjänster och appar har stora 
krav på användarvänlighet och tillgänglighet. För att 
möta dessa arbetar SMHI enligt en designprocess där 
UX-designers (UX – User Experience) har uppgiften 
att tillgodose behoven hos de primära målgrupperna 
för de nya varningstjänsterna. En stor del av uppgiften 
handlar också om att förstå vilka möjligheter SMHI har 
att ta fram varningar som motsvarar dessa behov. 

Principer för uppdaterade varningstjänster
Från april 2021 kommer SMHIs varningstjänster att vara 
uppdaterade och anpassade till det nya vädervarningssys-
temet. Innehåll, utformning och funktion av varningssi-
dorna på smhi.se samt SMHIs väder-app kommer att 
utvecklas till ett nytt format med fokus på tydliga beskriv-
ningar och enkelt användargränssnitt. Ramarna för var-
ningstjänsterna beskrivs genom följande principer:

Varningsnivå och varningstyp
För varje varning finns beskrivningar av gällande var-
ningsnivå (gul, orange eller röd) samt varningstyp. Var-
ningsnivå och varningstyp framgår alltid i varningens 
rubrik. Vid flera samtidiga varningar finns beskrivning av 
vilken varningsnivå som är mest allvarlig.

Konsekvenser av vädret
Med varje vädervarning följer exempel på konsekvenser 
som förväntas i samband med aktuell väderhändelse.

Varningsperiod
Start- och sluttid för utfärdade vädervarningar beskrivs 
inom ramen för fyra dygn framåt.

Vädrets förlopp 
För varje utfärdad varning presenteras en översiktlig 
beskrivning av vädrets förlopp samt vilken intensitet som 
förväntas. Vi exempelvis en storm beskrivs stormens 
rörelse och hur kraftig vind som väntas.

Varningsområden
Det geografiska området, där vädret väntas ge påverkan, 
presenteras för varje utfärdad varning med en skräddar-
sydd kartläggning. Tidigare fördefinierade varningsdi-
strikt ersätts av mer detaljerade beskrivning av var vädret 
kan orsaka störningar.

Tillgänglighet
De uppdaterade varningstjänsterna anpassas så att så 
många som möjligt, oavsett förmåga, ska kunna ta del av 
varningsinformationen på ett självständigt sätt.
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TERMINOLOGI
Detta kapitel beskriver några av de centrala begrepp 
som förekommer i vägledningen.

BEDÖMNINGSSTÖD
Ett bedömningsstöd är ett sammanfattande dokument 
eller motsvarande som kan användas av en organisation 
för att snabbt kunna göra en bedömning av hur en väder-
situation påverkar inom det egna ansvarsområdet.

SMHI har ett bedömningsstöd för att kunna göra en 
initial bedömning och utifrån det ta fram ett varnings-
förslag. Övriga organisationer tar fram bedömningsstöd 
utifrån sitt perspektiv. 

Det är inget krav att ta fram ett bedömningsstöd för 
att kunna arbeta i det nya arbetssättet, däremot finns det 
många fördelar med ett samlat underlag för att:

 n skapa ett strukturerat arbetssätt som minskar personbe-
roendet
 n kunna kvalitetssäkra bedömningsgrunderna vid olika 

vädervarningstyper
 n underlätta snabba bedömningar av påverkan, 
 n kunna samla erfarenheter kring vädervarningar samt 

för att kunna dela med andra på ett enkelt sätt 
 n underlätta förebyggande arbete i såväl planeringsskede 

som i operativt skede.

Organisation Innehåll i bedömningsstöd Detaljeringsnivå

SMHI  n Tröskelvärden
 n Nationella riskfaktorer
 n Generella påverkansexempel

SMHIs bedömning görs utifrån ett 
övergripande perspektiv.

Länsstyrelsen  n Kritiska värden ur ett regionalt perspektiv
 n Regionala riskfaktorer
 n Regionala påverkansexempel
 n Särskilt känsliga områden och objekt med regional påverkan

Länsstyrelsen bedömning görs utifrån ett 
regionalt perspektiv med syfte att dels ta 
ställning till SMHIs förslag och dels för 
att kunna överblicka behov av regional 
samordning.

Lokala och regionala 
aktörer

 n Kritiska värden ur ett lokalt perspektiv
 n Lokala riskfaktorer
 n Lokala påverkansexempel
 n Särskilt känsliga områden och objekt med lokal påverkan

Kommunens och räddningstjänstens 
bedömning görs utifrån ett lokalt 
perspektiv.

Övriga  n Kritiska värden ur ett verksamhetsspecifikt perspektiv
 n Verksamhetsspecifika riskfaktorer
 n Verksamhetsspecifika påverkansexempel
 n Särskilt känsliga områden och objekt med verksamhetsspecifik 

påverkan

Denna bedömning görs utifrån ett 
verksamhetsspecifikt perspektiv, 
exempelvis utifrån Trafikverkets 
perspektiv eller ur elbolagets perspektiv.

 

Figur 4. Bedömningsstöd
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TRÖSKELVÄRDE
Tröskelvärden är regionalt anpassade värden för väder-
varningar som SMHI kommer att använda för att initiera 
beslut- och samverkansprocessen inför beslut om väder-
varning. 

Tröskelvärdena är överenskomna mellan SMHI och 
länsstyrelserna. 

KRITISKT VÄRDE
Ett kritiskt värde för en varningstyp ger en indikation om 
hur en viss prognos påverkar en aktörs ansvarsområde. 
Kritiska värden tar respektive aktör fram för sin verk-
samhet.

Exempel
Kommun x vet utifrån erfarenhet att vägarna under viaduk-
terna blir översvämmade då skyfallet överstiger  
6 mm/6 h. Då är 6 mm/6h ett kritiskt värde för varningstypen 
regn för x kommun. 

RISKFAKTOR
En riskfaktor är ett sammanfattande begrepp för förut-
sättningar som på något sätt påverkar konsekvenserna av 
en väderprognos. Riskfaktorer tas fram nationellt (dessa 
finns med i SMHIs underlag), regionalt, lokalt och verk-
samhetsspecifikt. 

Riskfaktorer kan exempelvis delas upp i följande sub-
kategorier:

 n Helhetsbedömning av prognosen 
Denna kategori innebär kombinerade väderförhållanden 
som medför större påverkan.  Exempelvis att höga flöden 
i kombination med höga vattenstånd i havet ger en större 
påverkan eller att kombinationen av en viss vindstyrka 
och en ovanlig vindriktning ger mer omfattande skador. 

 n Tidpunkt  
Tidpunkt avseende dygnet, veckan, säsongen och året. 
Exempelvis nattetid kan ett väderfenomen förväntas få 
mindre påverkan än dagtid. 
 n Markförhållanden 

Markens tillstånd påverkar ett väderfenomens konse-
kvenser. Exempelvis kan tjäle medföra mindre risk för 
omfattande stormfällning. 
 n Särskilt känsliga objekt 

Objekt kan pekas ut som särskilt känsliga för varnings-
typen, till exempel: översvämningskänsliga broar, större 
kritiska vägar, flygplatser, samhällskritiska byggnader. 

Särskilt känsliga objekt bör ingå i regionala och 
lokala bedömningsstöd och kan i vissa fall även ingå i 
SMHIs bedömningsunderlag.
 n Påverkan av föregående och efterföljande dagars väder 

Vädret föregående eller efterföljande dagar kan påverka 
bedömningen. Till exempel då det väntas ett snöfall i en 
situation då snöröjningen redan är ansträngd.

 
PÅVERKANSEXEMPEL
Påverkansexempel är exempel på konsekvenser som kan 
tänkas uppstå vid en viss varningsnivå. Påverkansexem-
pel tas fram för att kunna ge en snabb indikation om hur 
påverkan konkret kan tänkas bli. Påverkansexempel tas 
fram i följande nivåer:

 n generella påverkansexempel (SMHIs underlag)
 n regionala påverkansexempel
 n lokala påverkansexempel
 n verksamhetsspecifika påverkansexempel

Generella påverkansexemplen används i den nationella 
bedömning som SMHI gör av en möjlig varningssitua-
tion. Dessa kan anpassas lokalt, regionalt och aktörsvis 
för att fungera som stöd för respektive aktör då en be-

dömning av en viss varningssituation ska genomföras. 
SMHI har tillsammans med länsstyrelserna formulerat 
generella påverkansexempel som för varje varningstyp 
och varningsnivå beskriver påverkan på olika delar av 
samhället. De beskrivs tillsammans med fastställda 
tröskelvärden i ett dokument som finns i WIS-ytan 
Vädervarningar – Förvaltning och utveckling i samverkan.

Ett påverkansexempel på gul nivå för en vindvarning 
kan vara förekomst av begränsningar i brukbara vägar 
på grund av nedfallna träd, risk för störningar i el- och 
teleförsörjningen samt vissa skador på skog. För orange 
nivå av samma varningstyp kan exemplen istället handla 
om avstängda vägar i ett större geografiskt område och 
omfattande skogsskador. 
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SAMMANFATTAT OM TRÖSKELVÄRDEN,  
RISKFAKTORER OCH PÅVERKANSEXEMPEL

Figur 5. Tröskelvärden, riskfaktorer och påverkansexempel

Användningsområde Underlag för framtagande Detaljeringsnivå Ansvarig

Tröskelvärden, generella 
påverkansexempel och 
nationella riskfaktorer

Detta är faktorer som SMHIs 
vakthavande har i sina 
underlag för att kunna bedöma 
händelsens konsekvenser.

Underlag för att ta fram 
tröskelvärden, generella 
påverkansexempel och nationella 
riskfaktorer tas fram av SMHI 
i samråd med länsstyrelserna. 
Detta är ett gemensamt arbete. 

Denna information är på en 
övergripande nivå.

SMHI

Länsvisa, regionala  
kritiska värden, regionala 
påverkansexempel och 
regionala riskfaktorer

Denna information används av 
länsstyrelsens TIB för en initial 
bedömning av hur kommande 
vädersituation påverkar det 
egna länet. Detta sammanfattas 
med fördel i ett bedömningsstöd.

Dessa bygger på en regional 
bedömning av hur olika 
vädertyper påverkar länets 
olika delar. Denna regionala 
bedömning bygger med 
fördel på information från 
lokala och regionala aktörers 
motsvarigheter.

Denna nivå har en högre 
detaljeringsnivå än de nationella 
motsvarigheterna. Ett län kan ha 
flera kritiska värden och flera 
riskfaktorer beroende på länets 
riskbild.

Respektive 
länsstyrelse

Lokala kritiska värden, 
lokala påverkans-
exempel och lokala 
riskfaktorer

Denna information används 
av aktörens TIB för en initial 
bedömning av hur kommande 
vädersituation påverkar det 
egna länet. Detta sammanfattas 
med fördel i ett bedömningsstöd.

Dessa bygger på exempelvis 
erfarenheter, beroendeanalyser, 
eventuella RSA:er för 
väderparametrarna samt dialog 
med berörda samhällsviktiga 
verksamheter.

Denna nivå har hög 
detaljeringsnivå. Här preciseras 
enskilda utsatta vägar, 
skogsområden etc. 
En aktör kan ha flera kritiska 
värden och flera riskfaktorer 
beroende på riskbild.

Respektive aktör

Övriga aktörer – aktörs-
specifika kritiska värden, 
påverkansexempel och 
riskfaktorer

Denna information syftar till att 
stötta övriga aktörer vid en initial 
bedömning av hur kommande 
vädersituation påverkar 
aktören. Detta sammanfattas 
med fördel i ett aktörsspecifikt 
bedömningsstöd.

Dessa bygger på exempelvis 
erfarenheter, beroendeanalyser, 
eventuella RSA:er för 
väderparametrarna samt dialog 
med berörda samhällsviktiga 
verksamheter.

Denna nivå har hög 
detaljeringsnivå utifrån aktörens 
ansvarsområde.

Respektive aktör
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SÅ HÄR ARBETAR VI MED VÄDERVARNINGAR FRÅN OCH MED APRIL 2021
Detta avsnitt beskriver det nya arbetssättet runt väder-
varningar. Avsnittet är indelat i fyra delar:
      Utfärdande av vädervarningar från och med april 
2021
      Besluts- och samverkansprocessen – Arbetsprocess
      Stödprocesser i besluts- och samverkansprocessen
      Besluts- och samverkansprocessen med aktörsspe-
cifika processflöden

UTFÄRDANDE AV VÄDERVAR-
NING I DET FÖRNYADE  
VARNINGSSYSTEMET 
Det är SMHI som utifrån sitt uppdrag har ansvaret att 
utfärda vädervarningar. Att utfärda en vädervarning görs 
i två steg:

1) beslut om vädervarning utifrån ett beslutsunderlag 
2) publicering av vädervarning (förmedling av beslut)

Beslut om vädervarning innebär att fatta beslut om var-
ningens utformning avseende val av varningsnivå, geo-
grafiskt område, varningstext till SMHIs kommunika-
tionskanaler samt övrig information som beskriver 
varningen. 

Publicering av vädervarning innebär att göra 
varningen tillgänglig genom de kanaler som SMHI 
använder.

Från och med april 2021 kommer beslutsprocessen 
inför beslut om vädervarning att initieras genom en 
bedömning, som görs av SMHIs vakthavande. Denna 
består av två delar: 
1) En bedömning utifrån tröskelvärden som är anpassade 
utifrån den del av landet som berörs av vädret.
2) En bedömning av situationen utifrån de nationella risk-
faktorer som är aktuella (se Terminologi). SMHIs vaktha-
vande gör även en bedömning av behovet av samverkan. 

Det finns två varianter av beslutsprocess inför en väder-
varning:
 n beslutsprocess med integrerad samverkan (alternativ A) 
 n beslutsprocess utan integrerad samverkan (alternativ B)

Om det är beslutsprocess A eller B som är aktuell, avgörs 
av varningstypen. 

BESLUTSPROCESS MED SAMVERKANSALTERNA-
TIV A OCH B 
För de varningstyper där SMHI bedömt att besluts-
underlaget kan bli bättre med hjälp av dialog med lokala 
och regionala aktörer integreras samverkan i besluts-
processen, alternativ A. Vid alternativ A finns två 
varianter, A1 och A2. A1 är en ordinarie ”Beslutsprocess med 
integrerad samverkan”. Vid snabba väderförlopp kan det 

vara svårt att hinna med en samverkansprocess i samband 
med beslut. För att hantera dessa situationer finns en 
variant av beslutsprocess framtagen – ”Beslutsprocess med 
integrerad samverkan – Påskyndad process” (alternativ A2). 
För vissa varningstyper har SMHI bedömt att det inte 
behövs samverkan med andra aktörer inför beslut. Det 
kan till exempel vara aktuellt när påverkan är helt styrd av 
vädermässiga faktorer, eller när väderutvecklingen är så 
osäker att en regional påverkansbedömning är svår att 
genomföra. Det kan också vara så att kriterierna för 
varningstypen är styrd av andra processer och då 
genomförs inte heller någon samverkan. Vid dessa 
varningstyper fattar SMHI beslut helt utifrån den bedöm-
ning som vakthavande gör. Denna process kallas ”Besluts-
process utan integrerad samverkan” (alternativ B). Om det är 
aktuellt med alternativ B sker beslutsprocessen i stora drag 
som i det system som är gällande fram till april 2021.
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I tabellen nedan sammanfattas varningstyperna utifrån 
om det är aktuellt med samverkan eller inte. 

NOTERA!
Notera att SMHIs inriktning är att Brandrisk och Risk för 
vattenbrist samt den lägre nivån av Höga temperaturer 
från och med april 2021 definieras som Meddelande 
och därför sker inte samverkan i samband med beslut  
om dessa.

6  Detta beror på utredning baserat på Folkhälsomyndighetens projekt om 
differentiering av höga temperaturer.

Alternativ A – Beslutsprocess 
med integrerad samverkan 

Alternativ B – Beslutsprocess 
utan samverkan

Högt vattenstånd
Översvämning
Snöfall
Vind
Vind i kombination med snöfall
Regn 
Plötslig ishalka och isbeläggning
Höga temperaturer (de högre 
nivåerna6) 

Medelvind till havs
Lågt vattenstånd
Nedisning till havs
Stark kyleffekt 
Höga flöden
Regn (Skyfallsliknande regn)
Åskoväder

 

Figur 6. Sammanfattning av varningstyperna
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BESLUTS- OCH SAMVERKANS-
PROCESSEN – ARBETSPROCESS 
FÖR A1, A2, B
I detta kapitel beskrivs arbetsprocesserna för de olika 
beslutsalternativen.

A1–BESLUTSPROCESS MED INTEGRERAD  
SAMVERKAN

Uppstart
Beslutsprocessen med integrerad samverkan inleds med 
att vakthavande på SMHI uppmärksammar att tillgängligt 
prognosmaterial tyder på att ett tröskelvärde sannolikt 
kommer överskridas, alternativt att andra förutsättningar 
är uppfyllda för att inleda en bedömning av en möjlig var-
ningssituation. Vakthavande bedömer situationen utifrån 
det nationella bedömningsunderlaget (nationella riskfak-
torer, generella påverkansexempel och tröskelvärden).

Bedömning om A1 eller A2
Vakthavande gör en bedömning kring behov och möjlig-
het till samverkan. Denna bedömning görs utifrån bland 
annat tiden som återstår fram till väderhändelsen. I detta 
fall bedömer vakthavande att A1 är aktuellt.

Framtagande av underlag
Utifrån bedömningen tar vakthavande fram:
 n Förslag på: varningsnivå, geografiskt område för var-

ningen, varningstext för publicering i SMHIs kanaler
 n Ett tidsintervall
 n En sannolikhetsindikator
 n Ett underlag med prognosmaterial som beskriver den 

förestående vädersituationen och en motivering till före-
slagen varning. Detta underlag kan till exempel vara i 
form av en film eller ett dokument.

 n En tidpunkt för när länsstyrelserna ska ha återkopplat 
med ställningstagande till varningsförslaget

Varningsförslag i WIS
Vakthavande lägger upp framtaget underlag i vädervar-
ningsmodulen i WIS. I WIS skickas med detta även en 
begäran om att berörda länsstyrelser ska ta ställning till 
varningsförslaget samt en tid för när länsstyrelsernas 
ställningstagande ska vara SMHI tillhanda i WIS. 

Initiering av berörda länsstyrelser
Vakthavande kontaktar därefter SOS Alarm som förmed-
lar en information till berörda länsstyrelsers TIB.

Skapande av regional lägesbild
Berörda länsstyrelsers TIB ska utifrån en bedömd regio-
nal påverkan av den förestående väderhändelsen ta ställ-
ning till SMHIs förslag på varning. En regional bedöm-
ning görs med fördel utifrån lokal påverkan i länet. Denna 
bedömning kan TIB göra på olika sätt och förfarandet 
anpassas utifrån händelsen och aktuella förutsättningar.  
I vissa fall är det aktuellt med en samverkanskonferens, i 
andra fall kommer dialog med enskilda aktörer vara till-
räckligt och i ytterligare andra fall kan TIB ha tillräckligt 
med information och erfarenhet för att kunna göra be-
dömningen på egen hand. 


Ställningstagande till SMHIs förslag
När TIB har gjort en regional bedömning återkopplar 
TIB till SMHIs vakthavande genom att besvara frågorna i 
den begäran som skickats genom WIS. Återkoppling kan 
ske angående val av varningsnivå, berört område och den 
nationella varningstexten. 

Beslut om varning och publicering
Utifrån berörda länsstyrelsers ställningstaganden fattar 
därefter SMHIs vakthavande beslut om varningen och 
publicerar varningen i SMHIs kanaler.

När varningen väl publiceras har samhällsaktörerna 
redan fått information om vädervarningen och genom 
den samverkan som skett fått möjlighet att påbörja 
förberedelser innan dess att varningsinformationen 
görs tillgänglig för allmänheten. Med detta kommer 
den slutgiltiga varningen vara mer lokalt och regionalt 
anpassad och även utformad utifrån de faktiska kon-
sekvenser som kan tänkas uppstå. Aktörerna kommer 
även vara förberedda att möta bland annat kommunika-
tionsbehov inför publicering av varning. 

Utvärdering genomförs av SMHI tillsammans med 
berörda länsstyrelser direkt efter avpublicerad varning.

Överskådlig processbild för beslutsprocess med integrerad samverkan (A1)
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A2 – BESLUTSPROCESS MED INTEGRERAD  
SAMVERKAN – PÅSKYNDAD PROCESS

Uppstart
Beslutsprocessen med integrerad samverkan inleds med 
att vakthavande på SMHI uppmärksammar att tillgängligt 
prognosmaterial tyder på att ett tröskelvärde sannolikt 
kommer överskridas, alternativt att andra förutsättningar 
är uppfyllda för att inleda en bedömning av en möjlig var-
ningssituation. Vakthavande bedömer situationen utifrån 
det nationella bedömningsunderlaget (nationella riskfak-
torer, generella påverkansexempel och tröskelvärden). 

Bedömning om A1 eller A2
Vakthavande gör en bedömning kring behov och möjlig-
het till samverkan. Denna bedömning görs utifrån bland 
annat tiden som återstår fram till väderhändelsen. I detta 
fall bedömer vakthavande att A2 är aktuellt.


Bedömning av situation 
Vakthavande fattar beslut om varning utifrån bedömning 
av läget. Varningen publiceras i SMHIs kanaler samt i WIS.

Eventuell behovsstyrd samverkan
När beslutet är publicerat har vakthavande möjlighet att 
initiera behovsanpassad samverkan med berörda 
länsstyrelser utifrån den tid som återstår tills dess att 
väderhändelsen infaller. I de fall då ett ställningstagande 
begärs från länsstyrelserna tillhandahålls underlag enligt 
beslutsprocess A1. 

Efter eventuell samverkan finns möjlighet till 
revidering av varningsbeslutet om det uppstår behov 
av det under samverkansprocessen. Är det ett snabbt 
övergånget väderförlopp finns eventuellt ingen tid för 
samverkan. Då gäller SMHIs vakthavandes beslut. 

Utvärdering genomförs av SMHI tillsammans med 
berörda länsstyrelser direkt efter avpublicerad varning.

B − BESLUTSPROCESS UTAN INTEGRERAD  
SAMVERKAN

Uppstart 
Vakthavande på SMHI uppmärksammar att tillgänglig 
prognosmaterial tyder på att ett tröskelvärde sannolikt 
kommer överskridas, alternativt att andra förutsättningar 
är uppfyllda för att inleda en bedömning av en möjlig 
varningssituation. 

Beslut och publicering
Efter bedömning utfärdar vakthavande en vädervarning 
och publicerar i SMHIs kanaler samt i WIS. 

Utvärdering genomförs av SMHI tillsammans med 
berörda länsstyrelser direkt efter avpublicerad varning.
Berörda länsstyrelser ombeds bidra med återkoppling 
främst kring informationen i samband med händelsen.
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NY VÄDERVARNINGSMODUL I 
WIS 
WIS är huvudsaklig kanal för information kring 
varningsförslag och information om vädervarningar 
avsett för samhällsaktörer. I WIS finns en ny 
vädervarningsmodul där publicerade och föreslagna 
varningar hanteras. Denna kommer att finnas tillgänglig i 
skarp version i samband med övergången till det förnyade 
varningssystemet. 
Detta händer i den nya vädervarningsmodulen i WIS:

 n SMHI lägger upp förslag till varning med tillhörande 
varningsunderlag och begäran om ställningstagande från 
berörda länsstyrelser.
 n SMHI lägger upp publicerade varningar med tillhö-

rande varningsunderlag i WIS.
 n SMHI skickar begäran kring utvärdering till berörda 

länsstyrelser. 

Den nya vädervarningsmodulen i WIS kommer inte att 
användas till:

 n lokal och regional samverkan inom länet
 n kommunikation mellan övriga aktörer och SMHI. 

  
Den enda kommunikationen som sker genom en väder-
varningsyta i WIS är mellan SMHI och länsstyrelserna i 
samband med att en begäran om ställningstagande skickas 
till länsstyrelserna och länsstyrelserna återkopplar.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR OM WIS 
Måste jag som operativ funktion använda WIS nu?
Det är endast WIS-användningen i den nationella sam-
verkan, mellan länsstyrelsen och SMHI, som regleras i 
det nya arbetssättet. Användning av WIS i den regionala 

och lokala samverkan är upp till varje länsstyrelse och 
aktör att hitta former för. 

Länsstyrelsens TIB måste använda WIS för att kunna 
ta emot information och skicka ett ställningstagande 
avseende SMHIs varningsförslag till SMHI. 

Hur får jag som användare reda på att SMHI har 
lagt ut information om en vädervarning i WIS?
Alla som är användare i WIS kan välja att prenumerera på 
varningar som publiceras i ett visst län eller havsområde. I 
sin inloggningsprofil kan man göra inställningar för dessa 
prenumerationsutskick. Alla regionala och nationella 
aktörer (så som de är definierade i WIS) kan även välja att 
prenumerera på varningsförslag. 

Vem kan svara på en begäran om ställningsta-
gande?
Det är enbart länsstyrelserna som kan besvara SMHIs 
begäran om ställningstagande. 
Det är respektive länsstyrelse som avgör vilka inom  
organisationen som har rättigheter att rapportera ställ-
ningstagande till ett varningsförslag.

Hur ser en begäran om ställningstagande ut?
Ställningstaganden till ett varningsförslag begärs från 
berörda länsstyrelser utifrån fördefinierade mallar.

Vem kan se den information som SMHI lägger i 
WIS
 n Alla regionala och nationella aktörer (så som dessa är 

definierade i WIS där till exempel kommuner och rädd-
ningstjänster är en del av regionala aktörer) har läsrätt till 
en vädervarning i WIS (förslag, underlag, publicerad var-
ning). Detta är samma aktörer som ges standardbehörig-
het vid skapande av nya ytor i WIS.

 n Samtliga med läsrätt i ytan (enligt förra punkt) kan se 
SMHIs begäran om ställningstagande samt berörda läns-
styrelsernas inrapporterade ställningstagande. Detta 
gäller både inför varning och i samband med utvärdering.
 n Alla regionala och nationella aktörer (så som dessa är 

definierade i WIS) har möjlighet att prenumerera på var-
ningar och varningsförslag genom WIS.
 n Organisationer som inte har standardbehörighet till 

WIS händelseytor (aktörer som inte ingår i Nationella 
aktörer och/eller Regionala aktörer) har inte läsrätt till 
SMHI-ytan och kan inte heller prenumerera på varnings-
förslag. Däremot kan de prenumerera på publicerade 
varningar.

Hur länge ligger en varning kvar i WIS efter av-
publicering i SMHIs kanaler?
Efter att en varning är avpublicerad så finns den kvar un-
der tolv månader i WIS för att underlätta utvärdering. 

Hur går en utvärdering till?
Utvärdering direkt efter avpublicerad vädervarning görs 
på ett liknande sätt som ställningstagande inför beslut om 
varning. De länsstyrelser som har varit berörda av var-
ningen ombeds att göra en utvärdering genom att svara 
på ett antal frågor kring den upplevda varningssituatio-
nen. Tillsammans med SMHIs egen prognosutvärdering 
ligger detta till grund för förbättringsförslag och mätetal. 

Går det att ställa frågor till SMHI genom en  
vädervarningsyta i WIS?
Nej, det kommer inte att vara möjligt. Frågor om var-
ningsförslag hanteras genom länsstyrelserna. Frågor om 
vädersituationen ställs direkt till vakthavande på SMHI. 
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Var kommer dokument om vädervarningar att 
finnas? 
Dokument som berör vädervarningssystemet finns i en 
samverkansyta i WIS som heter Vädervarningar –  
Förvaltning och utveckling i samverkan. Här kommer det 
att finnas styrande dokument, utvärderingsrapporter från 
varningssituationer och protokoll från den nationella 
referensgruppen för vädervarningar (se avsnittet om 
Förvaltning och utveckling i samverkan för information om 
denna grupp).
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STÖDPROCESSER I BESLUTS- 
OCH SAMVERKANSPROCESSEN
Detta kapitel beskriver specifika moment och stöd-
processer till besluts- och samverkansprocessen.

SMHI GÖR INITIAL BEDÖMNING
Innan det är aktuellt med samverkan mellan SMHI och 
andra aktörer i ett varningsläge har SMHIs vakthavande 
gjort en initial bedömning av situationen.

Beslutsprocessen inför beslut om varning sätts igång 
antingen genom att ett tröskelvärde har överskridits i 
prognosen eller då en eller flera nationella riskfaktorer 
är uppfyllda. Om en eller flera riskfaktorer är uppfyllda 
behöver inte tröskelvärdena vara fullt ut uppnådda för 
att starta en beslutsprocess. 

SMHIs vakthavande gör följande bedömningar:

 n en bedömning av val av beslutsprocess
 n en bedömning av lämplig nivå, omfattning och 

innehåll i varningen.  
 
I bedömningen av de konsekvenser som beräknas uppstå 
används det nationella bedömningsstödet, framtaget i 
dialog med länsstyrelserna.

INITIERING AV BERÖRDA LÄNSSTYRELSER OCH 
MSB 
Berörda länsstyrelsers TIB samt MSB:s TIB initieras av 
SOS Alarms krisberedskapsavdelning (KBA) genom den 
inlarmningsmetod som respektive organisation har avta-
lat med SOS Alarm (telefon eller Rakel). Vid inkallning 
kvitteras larmet, dock ska ingen återkoppling till KBA ske. 
I samband med larmet får inkallad funktion en förhands-
definierad text (genom SDS eller SMS) som beskriver hur 
funktionen förväntas agera. Samtidigt skickas genom WIS 

ett mail med en länk till händelseytan i WIS där informa-
tion om händelsen finns att hämta. Detta förutsätter att 
TIB har ställt in prenumeration på vädervarningar i WIS.

En detaljerad processbeskrivning av initiering genom 
KBA återfinns i det stödmaterial som länsstyrelserna får 
i mitten av juni 2020.

SVARSTID FÖR LÄNSSTYRELSERNAS ÅTERKOPP-
LING
I samband med att ett varningsförslag förmedlas till länssty-
relserna anger SMHI en tidpunkt då de ska ha återkommit 
med ett ställningstagande. Detta klockslag sätts utifrån:

1) den tid som återstår mellan framtaget varningsför-
slag och den faktiska väderhändelsen

2) den tid då allmänheten måste ha informationen 
innan den faktiska väderhändelsen. Detta styrs av 
SMHIs riktlinjer och är specifikt för varje vädervarning

3) den tid det tar för SMHI att publicera varningen 
efter det att berörda länsstyrelser har tagit ställning till 
varningsförslaget

REGIONAL OCH LOKAL SAMVERKAN FÖR ATT 
FASTSTÄLLA VARNING
Länsstyrelsernas TIB samlar in information som används 
för att kunna ta ställning till SMHIs förslag på varning. 
Det länsstyrelserna ska ta ställning till är:

 n varningsnivå
 n geografisk yta 
 n innehåll i varningstext

Ställningstagandet görs med fördel utifrån en samlad 
lägesbild över lokala och regionala aktörers bedömning 
av påverkan inom respektive ansvarsområde. I vissa fall 
kan det finnas behov av kontakt med enskilda aktörer, i 

något  fall har TIB tillräckligt med kunskap själv för att 
göra en bedömning och i andra fall kan det vara aktuellt 
med en regional samverkanskonferens.

När en länsstyrelse inleder samverkan med lokala 
och regionala aktörer finns det även möjlighet för läns-
styrelsen att inleda behovsanpassad samordning inom 
länet, exempelvis samordning av kommunikation och 
förebyggande åtgärder.
 Länsstyrelsernas samverkan med lokala och regionala 
aktörer följer befintliga samverkansstrukturer och rutiner.

UPPDATERING AV VÄDERVARNING
Om en vädervarning som beslutats med beslutsprocess A 
uppdateras, får berörda länsstyrelser en ny förfrågan kring 
ställningstagande. En uppdatering kan ske om varningen 
minskar i nivå, om det sker en större ändring i tidsangivel-
serna eller om området ändras. Länsstyrelserna har här 
möjlighet att välja mellan att bekräfta tidigare inlämnat 
ställningstagande eller att lämna in ett nytt. 

SMHI kan göra smärre korrigeringar av varningstext 
som finns publicerad i SMHIs kanaler utan dialog med 
berörda länsstyrelser.

AVPUBLICERING AV VARNING
Avpublicering av varning sker då vädret som varningen 
gäller har passerat. SMHI avpublicerar varning utan före-
gående samverkan med regionala aktörer. Det skickas 
inte heller någon notifiering genom WIS då SMHIs vakt-
havande avpublicerar en varning.

Om avpublicering av varning sker innan väderhän-
delsen har inträffat så uppmärksammas berörda läns-
styrelsers TIB på samma sätt som vid initiering.
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KOMMUNIKATION AV VÄDERVARNINGAR TILL 
ALLMÄNHETEN
Den beslutade varningen kommer vara en plattform för 
kommunikationen från aktörerna.

Kommunikation till allmänheten i samband med 
vädervarningar sker enligt ordinarie ansvarsfördelning 
med SMHIs varningstext och budskap som utgång-

Aktör Ansvar Informationsinnehåll

SMHI SMHI ansvarar för att publicera beslutad varning genom 
SMHIs kanaler. 

Denna information är av nationell karaktär och 
håller sig till de stora penseldragen. I denna 
information kan det finnas inslag av regional 
information. Detta om länsstyrelserna under 
samverkan inför varningsbeslut har haft önskemål 
om tillägg i varningstexten.

Länsstyrelsen Länsstyrelsernas roll är att återkoppla till SMHI med eventu-
ella behov av att lyfta regional och lokal information i den 
nationella varningstexten. 
Länsstyrelserna har även en roll att vid behov samordna 
kommunikationen runt den aktuella vädervarningen mellan 
aktörerna inom länet. 

_

Lokala och regionala 
aktörer

Lokala och regionala aktörer ansvarar för aktörsvist anpas-
sad kommunikation kring lokala/regionala konsekvenser 
och åtgärdsbehov utifrån väderläget. 
Lokala och regionala aktörer ingår i länsstyrelsens kommuni-
kationssamordning om det genomförs någon sådan.

Aktörsanpassad information utifrån beslutad 
varning.

Övriga Övriga aktörer hanterar kommunikationen utifrån sina egna 
ansvarsområden.

Aktörsanpassad kommunikation.

Krisinformation.se,  
112 och 113 13

Behovsanpassad förstärkning av kommunikationen. 
Det är MSB:s TIB som bedömer behov av information 
till Krisinformation.se och det är SOS Alarms 
krisberedskapsavdelning som bedömer behov av 
information till 113 13 och 112.

Behovsanpassat

 

Figur 7. Kommunikation av vädervarningar till allmänheten
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Nivå Fokus Ansvarig Tillvägagångssätt

Nationell utvärdering 
(gäller varningar  
utfärdade över land )

 n Utvärdering av prognos
 n Utvärdering av vald varningsnivå och 

område
 n Behov av översyn av tröskelvärden och 

riskfaktorer
 n Utvärdering av information och 

framförhållning

SMHI  n SMHI skickar direkt efter avpublicerad varning 
utvärderingsfrågor med tillhörande svarstid (två 
veckor) till berörda länsstyrelser 
 n SMHI gör parallellt en intern utvärdering av 

prognos och SMHI-internt arbete
 n SMHI sammanfattar resultatet 
 n Vid behov7 publiceras en utvärderingsrapport i 

samverkansytan i WIS8 

Regional utvärdering  n Regionalt bedömningsstöd (Länsstyrelsens 
TIB:s stöd för bedömning av 
vädervarningssituation)
 n Regional samverkan
 n Regional kommunikationssamordning

Länsstyrelsen Utifrån respektive läns samverkansstrukturer och 
utvärderingsrutiner.

Lokal och aktörsspecifik 
utvärdering

 n Lokalt/aktörsspecifikt bedömningsstöd 
(TIB:s eller motsvarandes stöd för 
bedömning av varningssituationen)
 n Samverkan
 n Kommunikation utifrån aktörens 

ansvarsområde

Respektive aktör Utifrån respektive aktörs samverkansstrukturer och 
utvärderingsrutiner.

 

Figur 8. Utvärdering direkt efter vädervarning

7 Behovsbilden styrs av bland annat väderhändelsens omfattning och komplexitet, 
samt erfarenhet hos aktörerna att hantera händelsetypen. Under den första 
perioden efter övergången till det förnyade varningssystemet kommer behovet av 
utvärderingsrapporter vara större för att därefter avta.
8 Samverkansytan heter Vädervarningar – Förvaltning och utveckling i samverkan

punkt. 

UTVÄRDERING DIREKT EFTER VÄDERVARNING
Utvärdering efter varning kan ske på flera nivåer och 
inom respektive organisation. 
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BESLUTS- OCH SAMVERKANS-
PROCESSEN –PROCESSFLÖDEN 
Detta kapitel beskriver besluts- och samverkansprocessen 
ur ett övergripande perspektiv, samt utifrån SMHI och 
länsstyrelserna.

Börja med att läsa det övergripande processflödet.  
Därefter kan du läsa övriga processflöden utifrån de  
behov och intresse av fördjupning du har.
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 ÖVERGRIPANDE PROCESSFLÖDE – A1, A2 OCH B

SMHI
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3
Vid behov regionala aktörer

FAS 8

Kommun 1
Kommun 2
Delregion
Regional aktör 1
Regional aktör 2

SMHI
Länsstyrelse
MSB

FAS 7

SMHI

FAS 6FAS 2

A1.  BESLUTSPROCESS MED INTEGRERAD SAMVERKAN

FAS 3

SMHI

MSB
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3

Initiering av berörda län samt
initial bedömning av behov av
nationell samordning.

FAS 4

Länsstyrelse

Kommun 1
Kommun 2
Delregion
Regional aktör 1
Regional aktör 2

Länsvis skapas samlad lägesbild utifrån
prognosen samt behövlig länsvis samordning
inleds.

FAS 5

Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3

SMHI

De länsvisa bedömningarna samlas
i en nationell samlad lägesbild.

SMHI

Utvärdering av varning
i behovsanpassad

samverkan

Kommunikation till samhället
i behovsanpassad samverkan

Beslut om
varningBerörda aktörer kontaktas, dessa återkopplar till SMHI och inleder behövliga insatser

Underlag för gemensam
bedömning av varningsnivå

tas fram

A2.  BESLUTSPROCESS MED INTEGRERAD SAMVERKAN – påskyndad process

FAS 2

SMHI

Beslut om
varning

FAS 3

SMHI

Kommunikaton
till samhället

Behovsanpassad samverkan
utifrån situationens

förutsättningar

FAS 4a FAS 4b

SMHI

Eventuellt
reviderat beslut

om varning

Kommun 1
Kommun 2
Delregion
Regional aktör 1
Regional aktör 2

SMHI
Länsstyrelse
MSB

FAS 4c

Kommunikation till
samhället i behovsanpassad

samverkan

FAS 5

Utvärdering av varning i
behovsanpassad samverkan

SMHI
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3
Vid behov regionala aktörer

Initiering av möjlig
varningssituation

FAS 0

SMHI

Grundbedömning
av läge och behov av

samverkansform

FAS 1

SMHI

FAS 2

SMHI

Kommunikaton
till samhället

FAS 1

SMHI

Beslut om
varning

FAS 3

SMHI

Aktör 1
Aktör 2
Aktör 3
Aktör 4

Berörda aktörer hanterar varningen
utifrån de behov som finns

B.  BESLUTSPROCESS UTAN SAMVERKAN

FAS 4

Utvärdering av varning i
behovsanpassad samverkan

SMHI
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3
Vid behov regionala aktörer

uppstart av beslut- och samverkansprocess aktivitet i beslut- och samverkansprocessbedömningspunkt
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PROCESSFLÖDE − SMHI

uppstart av beslut- och samverkansprocess aktivitet i beslut- och samverkansprocessbedömningspunkt aktivitet utanför beslut- och samverkansprocess

Initiering av möjlig
varningssituation

FAS 0

SMHI

Grundbedömning
av läge och behov av

samverkansform

FAS 1

SMHI

Egen bedömning
inför beslut om
varningsnivå

Bedömning kring
val av metod för

samverkan

Skapa varningsunderlag
och underlagsmaterial

Skicka förslag på
varning genom WIS

Överväg behov av
nationell samordning

— kontakta i så fall MSB

Eventuell revidering
av förslag utifrån

återkoppling

Beslut om
varning och
publicering

Finns tid att
inhämta input innan

publicering? 

Överväg behov av
nationell samordning

— kontakta i så fall MSB

Beslut om
varning och
publicering

Beslut om
varning och
publicering

Överväg behov av
nationell samordning

— kontakta i så fall MSB

Kontinuerlig övervakning

JA (A1)

NEJ (A2)

ALTERNATIV A

ALTERNATIV B

Vid inbjudan delta i regionala/nationella samverkanskonferenser
EXTERN DIALOG
Exempelvis kraftindustrin kring flöden, namnsättning av stormar, 
interndialog för samordning

ÖVRIGA MÖJLIGA ÅTGÄRDER SOM
EVENTUELLT GENOMFÖRS INOM

AKTÖRERNAS ANSVARSOMRÅDE

Behovsanpassad samverkan
utifrån situationens

förutsättningar

Eventuellt
reviderat beslut

om varning
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PROCESSFLÖDE – LÄNSSTYRELSERNA

Initiering av möjlig
varningssituation

FAS 0

SMHI

Grundbedömning
av läge och behov av

samverkansform

FAS 1

SMHI

A1.  
BESLUTSPROCESS 
MED INTEGRERAD 
SAMVERKAN

SMHI
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3
Vid behov regionala aktörer

FAS 8

Kommun 1
Kommun 2
Delregion
Regional aktör 1
Regional aktör 2

SMHI
Länsstyrelse
MSB

FAS 7

SMHI

FAS 6FAS 2 FAS 3

SMHI

MSB
Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3

Initiering av berörda län samt
initial bedömning av behov av
nationell samordning.

FAS 4

Länsstyrelse

Kommun 1
Kommun 2
Delregion
Regional aktör 1
Regional aktör 2

Länsvis skapas samlad lägesbild utifrån
prognosen samt inleder behövlig länsvis 
samordning.

FAS 5

Länsstyrelse 1
Länsstyrelse 2
Länsstyrelse 3

SMHI

De länsvisa bedömningarna samlas
i en nationell samlad lägesbild.

SMHI

Utvärdering av varning
i behovsanpassad

samverkan

Kommunikation till samhället
i behovsanpassad samverkan

Beslut om
varningBerörda aktörer kontaktas, dessa återkopplar till SMHI och inleder behövliga insatser

Underlag för gemensam
bedömning av varningsnivå

tas fram

DETTA HÄNDER INOM FAS 3-5

ÅTGÄRDER INOM BESLUT-
OCH SAMVERKANSPROCESSEN

FÖR VÄDERVARNINGAR

Möjlighet att inleda
samordningsinsatser

ÖVRIGA MÖJLIGA ÅTGÄRDER SOM
EVENTUELLT GENOMFÖRS INOM

AKTÖRERNAS ANSVARSOMRÅDE

Bedömning kring
behov av länsvis

samordning

Samordning utifrån de
behov som bedömts

Begäran om
ställningstagande
till varningsförslag

genom WIS

Initial bedömning
utifrån länets 

påverkan

Val av metodik för
informationsinsamling

Ställningstagande
till varningsförslag

Insamling av
information utifrån

vald metod

Skapa regional
lägesbild utifrån länet

Meddela SMHI
ställningstagande i WIS

Medverkan i 
eventuell nationell

samverkanskonferens

uppstart av beslut- och samverkansprocess aktivitet i beslut- och samverkansprocessbedömningspunkt aktivitet utanför beslut- och samverkansprocessbedömningspunkt utanför beslutsprocessen
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SÅ HÄR FÖRVALTAS VÄDERVARNINGAR FRÅN OCH MED APRIL 2021
Detta avsnitt beskriver hur förvaltningen av det nya 
varningssystemet kommer ta form efter införandepro-
jektets avslut. Förvaltningen innebär skapandet av en 
struktur för kontinuerlig utvärdering och utveckling där 
samverkan integreras så mycket som möjligt.

FÖRVALTNING OCH UTVECK-
LING I SAMVERKAN
SMHI är den myndighet som i sitt sektorsansvar har an-
svar för utfärdande av vädervarningar. Därför är det 
SMHI som har huvudsakligt ansvar för utvärdering och 
förvaltning av de övergripande strukturerna i det för-
nyade arbetssättet. 

I och med det förnyade arbetssättet med integre-
rad samverkan får även övriga aktörer som berörs av 
utfärdandet av varningar en viktig roll. I detta arbete har 
länsstyrelserna en nyckelroll för lokala och regionala ak-
törer inom länets geografiska områdesansvar. Hur detta 
arbetet tar form regleras av respektive länsstyrelse. 

Förvaltningsstrukturen ska säkerställa kontinuerlig 
utveckling av varningssystemet och tydliggöra roller 
och ansvar. 

BUDGET 
Då det nya varningssystemet innebär en utveckling och 
förädling av befintliga arbets- och samverkansstrukturer 
bedöms det nya varningssystemet inte medföra några 
merkostnader för berörda aktörer när implementeringen 
är genomförd. 

De merkostnader som ett förändrat arbetssätt 
innebär för SMHIs verksamhet hanteras inom SMHIs 
budget.

DOKUMENTDELNING
Aktörsgemensam informationsdelning runt vädervar-
ningar sker genom en samverkansyta i WIS som heter 
Vädervarningar – Förvaltning och utveckling i samverkan. 
Till denna har samtliga berörda samhällsaktörer läsbehö-
righet. I denna yta finns bland annat:

 n utvärderingsrapporter efter vädervarningssituationer
 n aktuella tröskelvärden och övrigt nationellt bedöm-

ningsunderlag 
 n minnesanteckningar och kallelser till Nationella refe-

rensgruppen för vädervarningar möten (se nästa avsnitt 
för mer info om denna)
 n styrdokument och arbetsbeskrivningar
 n möjlighet för respektive län att ladda upp länsvisa utvär-

deringar

I denna yta finns länsvisa mappar där material kopplat till 
respektive län läggs.

NATIONELL REFERENSGRUPP FÖR VÄDERVAR-
NINGAR (NRV)
SMHI ansvarar för samordningen av den övergripande 
nationella förvaltningen. Som stöd i detta har SMHI från 
och med övergången till det nya varningssystemet en 
övergripande referensgrupp. Gruppen utgörs av represen-
tanter från:

 n SMHI
 n MSB
 n ett urval av länsstyrelserna
 n Trafikverket

Därtill adjungeras aktörer in vid behov.
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ANSVAR OCH ROLLER I VIDMAKTHÅLLANDE OCH 
UTVECKLING AV ARBETET MED VÄDERVARNINGAR

UTVÄRDERING AV VÄDERVARNINGAR

Utvärdering och lärande av vädervarningar
SMHI har ett ansvar att direkt efter utfärdad varning, 
alternativt missad varning, genomföra en utvärdering av 
prognosens träffsäkerhet. Direkt efter utfärdad vädervar-
ning ställs även utvärderande frågor till berörda länssty-
relser avseende upplevd påverkan. Länsstyrelserna har i 
detta ett ansvar att bidra med input som fångar upp regio-
nala och lokala perspektiv. 

Uppdatering av nationellt bedömningsunderlag 
Det finns ett gemensamt ansvar att uppmärksamma be-
hov av ändringar i det nationella bedömningsunderlaget. 

SMHI tar fram förslag på beslut om vädervarning 
utifrån ett bedömningsunderlag som är framtaget i 
samverkan med länsstyrelserna. Detta underlag utgörs 
av tröskelvärden, nationella riskfaktorer och generella 
påverkansexempel. Det är SMHI som äger och förvaltar 
det nationella bedömningsunderlaget, dock sker utveck-
ling och utvärdering av dessa i samverkan med regionala 
och lokala aktörer.

Uppmärksammande av behov av förändrade tröskel-
värden, nationella riskfaktorer och generella påverkans-
exempel kan ske från såväl SMHI som länsstyrelserna. 
Uppmärksammande kan ske bland annat genom utvär-
deringsinsatser efter utfärdade vädervarningar och ge-
nom andra insatser inom länet, exempelvis workshops/
övningar om vädervarningar, där behov av ändringar 
belysts. Tillvägagångssätt för länsvis utvärdering av 
tröskelvärden beslutar respektive länsstyrelse om.

Organisation Ansvar Genomförande 

SMHI  n Nationell utvärdering av vädervarningar.
 n Samordna utvecklingen av det nationella arbetet med 

vädervarningar.
 n Utbildnings- och informationsmaterial om beslut- och 

samverkansprocessen – för samhällsaktörer 
 n Genomförande av nationella konceptutbildningar inom 

konsekvensbaserade vädervarningar.
 n SMHI ansvarar även för att utveckla och vidmakthålla nationella 

vägledningen för vädervarningar.

Genom interna processer och/
eller med stöd av nationell 
referensgrupp för vädervarningar.

Nationell  
referensgrupp

Referensgrupp för utvärdering och utveckling i samverkan. Denna 
grupp leds och administreras av SMHI. Frågor som tas upp i denna 
grupp är av övergripande karaktär.

Gruppen träffas en till två gånger 
årligen med syfte att följa upp 
arbetet med vädervarningar. 
Under perioder där uppföljning 
inom specifika områden görs så 
tillsätts arbetsgrupper.

MSB  n WIS – utvärdering och utveckling.
 n Att föra in kunskap om det nya arbetssättet i utbildningar som berör 

krisberedskapssystemet.

I samband med WIS 
Samordningsforum.

Länsstyrelserna  n Utveckling av det bedömningsunderlag som respektive länsstyrelse 
använder sig av för att bedöma en varningssituation.
 n Behövlig utveckling av befintlig regional samverkan vid 

vädervarningar inklusive regional kommunikation vid vädervarningar.
 n Regionalt lärande av utvärderade vädervarningar. Detta sker 

utifrån de behov som respektive länsstyrelse bedömer finnas och i 
enlighet med övrig händelseutvärdering som länsstyrelsen har.
 n Regionala utbildningar och övningar utifrån de behov som 

respektive länsstyrelse. 

I samverkan med lokala och 
regionala aktörer, enligt de 
samverkansstrukturer som varje 
enskilt län bedömer behövs.

Samtliga  
samhällsaktörer

Respektive aktör ansvarar för sitt eget bedömningsunderlag och för 
utveckling av det egna arbetssättet.

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar har ett ansvar att 
upprätthålla kunskap och förmåga att kunna bidra till samverkanspro-
cessen samt att aktörens dokumentation hålls uppdaterad.

 

Figur 9. Ansvar och roller i vidmakthållande och utveckling 
av arbetet med vädervarningar
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Uppdatering av tröskelvärden
Det är SMHI som beslutar om ändring av tröskelvärde 
och övriga ändringar i det nationella bedömningsunder-
laget. Tillvägagångssätt åskådliggörs i tabellen nedan:

Figur 10. Uppdatering av tröskelvärden

Skede Aktivitet Ansvarig 

1 Uppmärksammande av behov av 
ändring enligt något av de förfa-
randen som tidigare nämnts.

SMHI och  
länsstyrelserna

2 Dialog mellan SMHI och berörd/
berörda länsstyrelser för att enas 
om ett beslutsunderlag –  
Varför ska ändringen ske?

SMHI och  
länsstyrelsen

3 Beslut om ändring av tröskelvärde 
fattas.

SMHI

4 Revidering av tröskelvärde- 
dokumentet i WIS. 

SMHI

5 Anteckning i förvaltningsytan i 
WIS om att tröskelvärdet upp-
daterats. 

SMHI

6 Eventuell information till lokala 
och regionala aktörer.

Länsstyrelsen
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Figur 11. Sammanfattning – förvaltningsområden och ansvar

Förvaltningsområde Beskrivning Ansvarig 

Nationell vägledning 
för vädervarningar — 
Samhällsaktörernas arbete

Styrdokument för arbetet med vädervarningar i samverkan. SMHI

Tröskelvärden och övrigt 
nationellt bedömningsunderlag

En översyn sker 2022 och därefter uppdateras bedömnings-
underlaget efter behov.

SMHI tillsammans med  
samhällsaktörerna

Utvärdering efter 
vädervarningar

Nationell utvärderingsrapport (inklusive utvärdering av kom-
munikation av vädervarningar via SMHIs kanaler, nationell 
samverkan och utvärdering av bedömningsunderlag).

SMHI tillsammans med berörda 
länsstyrelser 

Nationellt långsiktigt lärande av genomförda utvärderingar. SMHI genom nationell 
referensgrupp

Regional och lokal utvärdering och lärande. Länsstyrelserna

Utbildning och övning Nationella utbildningar SMHI

Regionala och aktörsvisa övningar och utbildningar Länsstyrelserna samt lokala och 
regionala aktörer

Arbetsprocesser och samverkan De övergripande arbetsprocesserna, stöddokument. SMHI genom nationell 
referensgrupp

Kommunikation om arbetet med 
vädervarningarr

Kommunikation om arbetet med vädervarningar till samhälls-
aktörer och allmänhet.

SMHI med stöd av nationell 
referensgrupp

WIS Utvärdering och utveckling av arbetet i WIS. MSB

SAMMANFATTNING – FÖRVALTNINGSOMRÅDEN 
OCH ANSVAR
Tabellen sammanfattar ansvar och roller för respektive 
förvaltningsområde. 
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REKOMMENDATIONER VID INTEGRERING AV NYTT VARNINGSSYSTEM
Detta avsnitt beskriver förslag till aktörsvis anpassning 
och utveckling för att möta det förnyade arbetssättet 
med vädervarningar. Då detta är ett dokument som 
beskriver införandeprocessen nämns här även några 
av de aktiviteter som är inplanerade under införande-
projektet 2020–2021. Avsnittet är indelat i två delar:

 n Översikt – sex steg för integrering av det förnyade  
varningssystemet
 n Stöd i integreringsstegen – aktör för aktör

ÖVERSIKT – SEX STEG FÖR IN-
TEGRERING AV DET FÖRNYADE 
VARNINGSYSTEMET
I stora drag kan anpassningsprocessen sammanfattas i sex inte-
greringssteg:

0.  Tydliggör roller och ansvar internt
1.  Skapa förståelse för aktörens roll i det nya systemet 
2.  Behovsanpassad revidering av TIB-instruktioner eller mot-
svarande
3.  Utveckling av bedömningsstöd för bedömningspunkter 
4.  Utbildning och information
5.  Övning
6.  Säkerställa prenumeration i WIS (kan göras tidigast mars 2021)

1 2 3 4 5 60

Tydliggöra 
ansvaret internt
Tydliggör vem inom 
organisationen som 
ansvarar för integreringen 
av det förnyade 
varningssystemet.

Skapa förståelse
Skapa förståelse för 
aktörens roll i det nya 
systemet.

Integrering av 
arbetssätt
Behovsanpassad 
revidering av 
TIB-instruktioner eller 
motsvarande.

Skapa 
bedömningsstöd
Skapa bedömningsstöd 
för bedömningspunkter.

Utbilda och 
informera
Utbilda och informera om 
det förnyade 
varningssystemet.

Övning
Öva det nya arbetssättet 
utifrån de behov som 
finns inom er aktör.

Säkerställa 
prenumeration i WIS
Säkerställa att era
beredskapsfunktioner har 
prenumerationerna som 
behövs i WIS (kan göras 
tidigast mars 2021).
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Steg  0 – Tydliggör ansvar och roller
Tydliggör vem inom organisationen som ansvarar för 
integreringen av det förnyade varningssystemet internt. 

Steg 1 – Skapa förståelse för aktörens roll i det nya 
systemet. 
Innan anpassning kan ske behöver den som ska genom-
föra anpassningen förstå den egna aktörens roll i det 
förnyade vädervarningssystemet. Detta görs genom att 
läsa Nationella vägledningen för vädervarningar - 
Samhällsaktörernas arbete och att gå utbildning.

Steg 2 – Behovsanpassad revidering av TIB- 
instruktioner eller motsvarande
När förståelsen för den egna aktörens roll har formats 
behöver rutinen för den funktion som kommer ta emot 
vädervarningen att uppdateras. Detta för att fånga upp 
de behov som kommer med det förnyade vädervarnings-
systemet.

Steg 3 – Skapa bedömningsstöd 
Detta steg hänger samman med förra steget. Den funktion 
som tar emot information från SMHI om möjlig väder-
varning kommer behöva göra flertalet bedömningar av-
seende bland annat den påverkan som vädersituationen 
kommer få inom aktörens ansvarsområde. Ett bedöm-
ningsstöd syftar till att underlätta en systematisk bedöm-
ning. Det är inget krav att ta fram ett bedömningsstöd för 
att kunna arbeta i det nya arbetssättet, däremot finns det 
många fördelar med ett samlat underlag för att:

 n skapa ett strukturerat arbetssätt som minska personbe-
roendet
 n kunna kvalitetssäkra bedömningsgrunderna vid olika 

vädervarningstyper
 n underlätta snabba bedömningar av påverkan 

 n kunna samla erfarenheter kring vädervarningar samt för 
att kunna dela med andra på ett enkelt sätt. 
 n underlätta förebyggande arbete i såväl planeringsske-

ende som i operativt skeende

Se kapitel Terminologi för mer information om innehåll i 
ett bedömningsstöd.
  
Steg  4 - Utbildning och information
I detta steg säkerställer aktören att berörda har informa-
tion och kunskap utifrån den roll man har. 

 n Inventera behov av utbildning och information till  
de operativa funktioner som berörs.
 n Inventera behov av utbildning och information till  

övriga funktioner inom organisationen.

Inventeringen görs med fördel utifrån informationsbe-
hoven som såväl detta dokument som utbildningskon-
cepten är indelade i. Detta sammanfattas i tabellen nedan.

Behovsgrupp Beskrivning av informationsbehov

A Översikt kring det förnyade arbetssättet
Övriga funktioner som är intresserade av det förnyade varningssystemet.

1 Övergripande information om arbetsprocesserna
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har ett behov av att övergripande ha 
kännedom om vad det förnyade varningssystemet och det nya arbetssättet innebär.

2 Fördjupad förståelse för arbetsprocesserna
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har behov av att fördjupat förstå 
arbetsprocesserna runt vädervarningar och hur dessa går till.

3 Förståelse för integreringen av det som är nytt
Den funktion som ingår i denna behovsgrupp har behov av att veta hur den egna 
organisationen kan integrera det förnyade varningssystemet i verksamheten.

 

Figur 12. Utbildningskonceptens indelning

Steg 5 – Övning
Inom ramarna för projektet genomför SMHI regionala 
samverkansövningar i januari—mars 2021. Detta för att 
trimma systemet inför införandet.

Inom respektive län och verksamhet är övning ett 
enkelt sätt att lära in i de förändringar som det nya 
systemet innebär. 

Steg 6 – Säkerställa prenumeration i WIS 
(kan göras tidigast mars 2021)
För att säkerställa att er organisation får den information 
som görs tillgänglig i WIS behöver ni manuellt lägga in en 
prenumeration på de geografiska ytor som ni önskar be-
vaka. Denna funktion i WIS kommer inte vara tillgänglig 
förrän första kvartalet 2021, dock kan det redan nu vara 
bra att tydliggöra vilka funktioner och personer inom er 
organisation som är i behov av att bevaka varningar och 
varningsförslag som läggs ut.
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STÖD I INTEGRERINGSSTEGEN 
– AKTÖR FÖR AKTÖR
Här finns en sammanfattning av stöd i integreringen, 
steg för steg och aktör för aktör.
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Aktör Ansvar

Länsstyrelserna Länsstyrelsernas roll i den operativa beslut- och 
samverkansprocessen är att:

 n ta emot publicerade varningar och 
varningsförslag från SMHI
 n samla in behövlig information från lokala och 

regionala aktörer
 n göra ställningstagande till SMHIs 

varningsförslag
 n förmedla ställningstagandet till SMHI
 n vid behov, medverka på nationella 

samverkanskonferenser
 n bidra med input till nationell utvärdering efter 

varning och utvärdering av tröskelvärden
 n vid behov genomföra regional utvärdering 

efter varning.

Länsstyrelserna behöver i detta steg reflektera 
över samverkansformerna vid vädervarningar 
inom länet för att skapa en tydlighet i när och 
hur samverkan kommer att inledas i den nya 
arbetsprocessen. Exempel på frågor som kan 
behöva besvaras är:

 n vad gör TIB vid ett varningsförslag enligt 
alternativ A1?
 n vad gör TIB vid ett varningsförslag enligt 

alternativ A2?
 n vad gör TIB vid ett varningsförslag enligt 

alternativ B?
 n hur sker samverkan vid ett varningsförslag?
 n hur bedöms behov av samverkan?
 n kommer WIS användas vid den regionala 

samverkan? I så fall, hur?

Aktör Ansvar

Lokala och  
regionala 
aktörer inom 
länsstyrelsens 
samordning vid 
vädervarningar

Lokala och regionala aktörers roll i beslut- och 
samverkansprocessen är att:

 n ta emot och hantera publicerade varningar 
och varningsförslag som läggs upp i WIS inom 
det egna ansvarsområdet.
 n ta emot och besvara en eventuell begäran om 

information från länsstyrelserna
 n överblicka konsekvenser och vidta åtgärder 

utifrån det egna ansvaret. Inom detta finns ett 
behov av att bedöma hur denna överblick 
skapas.
 n aktörsanpassad kommunikation om 

vädervarningen
 n bidra med input till utvärdering efter varning
 n genomförande av eventuell aktörsspecifik 

utvärdering.

Övriga Övriga aktörers ansvar är att:

 n överblicka konsekvenser och vidta åtgärder 
utifrån det egna ansvaret
 n besvara eventuella frågor som kommer från 

länsstyrelserna, MSB eller SMHI.

STÖD INTEGRERINGSSTEG 1 – ANSVAR OCH 
ROLLER I DET NYA ARBETSSÄTTET 
Notera att detta är ansvar och roller i det operativa arbe-
tet i samband med beslut om vädervarningar. I avsnittet 
om förvaltning av arbetet med vädervarningar (se sida 32) 
finns en beskrivning av förvaltningsansvar för vädervar-
ningssystemet.  

Aktör Ansvar

SMHI SMHIs roll i den operativa beslut- och  
samverkansprocessen är att:

 n löpande bedöma prognosläget
 n initiera beslutsprocessen
 n bedöma samverkansform
 n ta fram förslag till beslut och beslutsunderlag
 n samla ställningstagandena till ett 

beslutsunderlag
 n fatta beslut om vädervarning
 n publicera beslutad varning
 n nationell utvärdering efter utfärdad varning

MSB MSB:s roll i den operativa beslut- och samver-
kansprocessen är att:

 n att förbereda Krisinformation.se inför en 
möjlig varningssituation.
 n vid behov genomföra nationella sam-

verkanskonferenser. Detta kan generellt ske: 
1. om det finns behov av att öppna upp för 
dialog angående väderutvecklingen för flera 
aktörer samtidigt 
2. om det finns behov av att nationell samordning 
med hänsyn till väderutvecklingens karaktär, 
exempelvis omfattning eller geografisk placering.

SOS Alarm SOS Alarms roll i den operativa beslut- och 
samverkansprocessen är att:

 n larma berörda länsstyrelsers TIB om att ett 
förslag på varning är publicerat i WIS
 n att förbereda 112 och 113 13 inför en möjlig 

varningssituation.
 

Figur 13. Stöd i integreringsstegen
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Figur 14. Integreringssteg 2

STÖD INTEGRERINGSSTEG 2 –  
INTEGRERING AV DET FÖRNYADE ARBETSSÄTTET 
I INSTRUKTIONER OCH STÖD
Som ett stöd i detta steg ges här en kortfattad beskrivning 
av de punkter som behöver integreras i instruktioner till 
TIB eller motsvarande funktion.

STÖD INTEGRERINGSSTEG 3 –  
SKAPA BEDÖMNINGSSTÖD
Som ett stöd i detta steg ges här en kortfattad beskrivning 
av några av de bedömningspunkter som den mottagande 
funktionen hos respektive aktör har att förhålla sig till. 

Aktör Förslag på punkter som kan integereras i TIB-
intruktionen

MSB I stora drag kommer det nya arbetssättet kunna 
byggas på ordinarie rutiner.

Länsstyrelsen Instruktioner för TIB och kriskommunikatörer be-
höver uppdateras med följande tydliggöranden:

1. Hur hanteras information om förslag på 
varning?
2. Hur hanteras information om publicerad var-
ning antingen genom alternativ A2 eller B?
3. Hur sker samverkan med lokala och regio-
nala aktörer i samband med varningsförslag, 
med syfte att samla in information till ställnings-
tagandet?
4.Vilka ska informeras internt och externt?

Lokala och 
regionala 
aktörer

Instruktioner för TIB och kriskommunikatörer 
behöver att uppdateras med följande tydlig-
göranden:

 n Hur hanteras information om förslag på 
varning?
 n Hur hanteras information om publicerad 

varning antingen genom alternativ A2 eller B?
 n Hur sker samverkan med interna verksamheter 

och övriga lokala aktörer i samband med 
varningsförslag, med syfte att samla in 
information till ställningstagandet?
 n Vilka ska informeras internt och externt?

Övriga aktörer Beroende av vilken roll aktören har i samverkans-
processen vid vädervarning kommer behovet av 
förändring i instruktioner och stöd att variera.

Figur 15. Integreringssteg 3

Aktör Exempel på bedömningspunkter

MSB MSB:s operativa funktioner kommer att behöva bedöma 
behovet av att inleda nationell samordning för att möta väder-
situationen. Detta ligger inom MSBs ordinarie arbetsområde 
att göra och är oberoende av den nya beslutsprocessen.

Länsstyrelsen Några av bedömningspunkterna för länsstyrelserna är:

 n Initial bedömning av länets påverkan då 
prognosinformation och varningsförslag tas emot. 
Förslagsvis görs detta genom ett bedömningsstöd som 
sammanfattar den påverkan som länet kan förvänta sig i 
samband med de olika varningstyperna.
 n Bedömning av samverkansbehov för 

informationsinsamling 

Utöver detta kan det parallellt göras en bedömning av 
behövlig samordning inom länet, detta ligger dock utanför 
beslutsprocessen inför vädervarning och görs i så fall inom 
ramen för länsstyrelsernas ordinarie samordningsansvar vid 
händelser som påverkar samhället.

Lokala och 
regionala 
aktörer

Några av bedömningspunkterna för övriga aktörer är:

 n Initial bedömning av aktörens påverkan då 
prognosinformation och varningsförslag tas emot. 
Förslagsvis görs detta genom ett bedömningsstöd som 
sammanfattar den påverkan som aktören kan förvänta sig i 
samband med de olika varningstyperna.
 n Bedömning av samverkansbehov för 

informationsinsamling

Övriga aktörer Beroende på vilken roll aktören har i samverkansproces-
sen vid vädervarning kommer bedömningspunkterna att 
vara olika.
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STÖD INTEGRERINGSSTEG 4 –  
UTBILDNING OCH INFORMATION
För att ge stöd i detta steg ges här en beskrivning av de 
utbildningar som kommer att finnas tillgängliga under 
införandeprojektet. Dessutom finns en behovsbedömning, 
aktör för aktör.

Utbildningar som genomförs inom införande-
projektet
Inom ramarna för införandeprojektet tar SMHI fram 
följande utbildningar och informationsunderlag. Notera 
att fördjupningsnivåerna är desamma som behovsgrup-
perna i detta dokument. 

 n NKK – Nationell konceptutbildning för konsekvens-
baserade vädervarningar
Målgrupp: Fördjupningsnivå 2 hos länsstyrelser, SMHI 
och MSB

Denna genomförs av projektet i fyra omgångar under 
2020 och riktar sig till operativa funktioner inom läns-
styrelserna, SMHI och MSB. Denna utbildning har fokus 
på nationell samverkan.
 n RKK – Regional konceptutbildning för konsekvensba-

serade vädervarningar
Målgrupp: Fördjupningsnivå 2 hos lokala och regionala 
aktörer

Denna genomförs av länsstyrelserna, för lokala och 
regionala aktörer. Denna utbildning har fokus på regional 
samverkan och genomförs under projektet under hösten 
2020. Efter införandeprojektet är det upp till varje läns-
styrelse att bedöma hur konceptutbildningen används.

För utbildare inom RKK kommer även en utbildar-
utbildning (URKK) att finnas tillgänglig från slutet av 
augusti 2020. 

RKK-konceptet kommer även att kunna användas 
för interna utbildningar inom exempelvis centrala 
myndigheter och kommun. 

 n Grundutbildning samhällsaktörer – webbaserad
Målgrupp: Fördjupningsnivå 1 hos samtliga aktörer

Denna riktar sig till alla som önskar ha en insikt om 
vad det nya varningssystemet innebär mer konkret. 
Utbildningen som SMHI tar fram är webbaserad och 
kompletteras med fördel med en genomgång av aktörs-
visa instruktioner. Denna finns tillgänglig från mitten av 
juni 2020.
 n Aktörsanpassad utbildning

Målgrupp: Fördjupningsnivå 1-2 hos samtliga aktörer

Detta är ett utbildningspaket från SMHI som 
kan anpassas utifrån den egna aktörens rutiner och 
instruktioner. Denna finns tillgänglig från mitten av juni 
2020.
 n Informationsmaterial

Målgrupp: Fördjupningsnivå A hos samtliga aktörer
SMHI tar även fram informationsmaterial om det 

förnyade varningssystemet. Detta finns tillgängligt från 
mitten av juni 2020. 
 

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

15 juni
Grundutbildning Samhällsaktörer, 
Underlag till aktörsanpassad utbildning, 
informationsmaterial, 
stödmaterial för anpassning

1 juni
Nationell vägledning för 
vädervarningar – 
samhällsaktörernas arbete

30 augusti
URKK, webbaserad
Underlag till RKK

MATERIAL SOM SMHI TAR FRAM UNDER INFÖRANDEPROJEKTET

11 juni
Pilot RKK

9 juni
Pilot RKK

januari − mars
Nationella
samverkansövningar

9 september
NKK Nordsam

7 september
NKK Ösam

12 november
NKK Uppsamling

oktober − november
Interna utbildningar SMHI

UTBILDNINGAR OCH ÖVNINGAR SOM SMHI GENOMFÖR

Hösten 2020
Aktörernas anpassning utifrån nationell vägledning
Länsstyrelserna genomför RKK eller motsvarande

22 september
NKK Sydsam

BERÖRDA AKTÖRERS ANPASSNING KOPPLAT TILL DET NYA ARBETSSÄTTET
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Aktör Behovsgrupp Fuktion Rekommenderade utbildningar Möjliga utbildningar/alternativ

SMHI 2 Vakthavande  n Intern grundutbildning 
 n NKK

–

A–2 Övriga Information om det nya varningssystemet –

Länsstyrelsen 3 Utbildare  n NKK
 n URKK (webbaserad)

–

2 TIB och kriskommunikatörer NKK alternativt intern utbildning av utbildare som gått NKK  n Grundutbildning Samhällsaktörer (webbaserad)
 n Aktörsanpassad utbildning

A–2 Övriga Respektive länsstyrelse gör en bedömning av vilka kategorier av 
medarbetare som ingår i Övriga och bedömer lämplig utbildnings-
nivå för dessa.

 n Grundutbildning samhällsaktörer (webbaserad) 
 n Information om det nya varningssystemet

MSB 2 TIB och vakthavande samordnare NKK –

A–2 Övriga MSB en bedömning av vilka kategorier av medarbetarer som ingår i 
Övriga och bedömer lämplig utbildningsnivå för dessa.

 n Grundutbildning samhällsaktörer (webbaserad) 
 n Information om det nya varningssystemet

Lokala och regionala aktörer
 n Kommuner och räddningstjänst 
 n Regioner (sjukvård och 

kollektivtrafik)
 n Övriga lokala och regionala 

aktörer

2 TIB, säkerhetschefer, bered- 
skapssamordnare eller motsva-
rande samt kriskommunikatörer

RKK  n Grundutbildning samhällsaktörer (webbaserad) 
 n Aktörsanpassad utbildning

A–2 Övriga Respektive aktör gör en bedömning av vilka kategorier av medarbetare 
som ingår i Övriga och bedömer lämplig utbildningsnivå för dessa.

 n Grundutbildning Samhällsaktörer (webbaserad)
 n Information om det nya varningssystemet

Övriga aktörer och centrala 
myndigheter som har en roll i det 
förnyade arbetssättet

 TIB och kriskommunikatörer Projektet kommer att skicka inbjudan till NKK till ett urval särskilt 
berörda centrala myndigheter. För övriga rekommenderas 
Grundutbildning Samhällsaktörer (webbaserad) eller en internt 
anpassad utbildning utifrån RKK/ aktörsanpassad utbildning.

 n Grundutbildning Samhällsaktörer (webbaserad)
 n Aktörsanpassad utbildning

Övriga Respektive aktör gör en bedömning av vilka kategorier av medarbetare 
som ingår i Övriga och bedömer lämplig utbildningsnivå för dessa.

 n Grundutbildning Samhällsaktörer (webbaserad)
 n Information om det nya varningssystemet

Figur 16. utbildnings- och övningsplanen för införande-
projektet 

Utbildningsbehov – aktör för aktör 
Tabellen nedan är ett utdrag ur utbildnings- och övnings-
planen för införandeprojektet och är ett stöd för integre-
ringssteg 4.
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STÖD INTEGRERINGSSTÖD 5 – ÖVNING
Operativa funktioner hos respektive aktör har möjlighet 
att medverka under de samverkansövningar som genom-
förs inom införandeprojektet under början av 2021. Fram 
till övergången kan det vara lämpligt med mindre öv-
ningar för operativa funktioner som genomförs av och 
inom den egna verksamheten.

Efter övergången av det förnyade varningssyste-
met bör detta område inarbetas i länsstyrelsernas och 
aktörernas övnings- och utbildningsplan för operativa 
funktioner.

STÖD INTEGRERINGSSTÖD 6 – SÄKERSTÄLL  
PRENUMERATION I WIS
Under första kvartalet 2021 kommer det att gå att ställa in 
prenumerationer på vädervarningar i WIS. Håll dig upp-
daterad genom införandeprojektets kommunikationska-
naler (nyhetsbrevet och temasidan) för att ta del av infor-
mationen.


