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Den 14 april är det datum som är planerat – dock kan mycket hända. Exempelvis kan 
den aktuella perioden vara en varningstät period och det därför är olämpligt aA gå 
över i det nya just då. Beslut om övergångsdatum faAas närmre inpå och det är 14 
april som är arbetsdatum. 
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Vädervarningar utgör en vikGg del av samhällets förmåga aA hantera svåra 
vädersituaGoner. DeAa genom aA varningarna är starten på samhällets 
responssystem inför besvärliga vädersituaGoner.

Systemet som är i bruk fram Gll april 2021 bygger på fasta kriterier som är 
gemensamma för hela landet. Dessa är oberoende av  omkringliggande 
förutsäAningar såsom Gd på dygn, lokal responsförmåga och föregående dagars 
väder.

För aA uppnå mer relevanta vädervarningar införs konsekvensbaserade 
vädervarningar. Konsekvensbaserade vädervarningar är varningar där beslut om 
varning baseras på en bedömning av den påverkan som kan tänkas uppstå i samband 
med eA väder.
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SyNet med konsekvensbaserade vädervarningar är aA ge eA bäAre planerings- och 
beslutsunderlag inför svåra väderlägen - för såväl samhällsaktörer som individer i 
samhället

Varningarna ska bli läAare aA förstå och tolka uGfrån vilka åtgärder som kan vidtas för 
aA minska konsekvenserna av vädret.

Det förnyade varningssystemet innebär eA visst merarbete för aktörerna såväl under 
införande som eNer övergången – men de samhälleliga vinsterna är stora
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WMO (World Meteorological OrganizaGon) är eA FN-organ för meteorologi

WMO lyNer fram kopplingar mellan samhällets oförmåga aA uppskaAa farorna vid 
oväder och de konsekvenser som uppstå. De lyNer även aA det finns stora 
samhälleliga vinster med aA Gllhandahålla vädervarningar som innehåller mer uYörlig 
informaGon om konsekvenser. Därför har WMO beslutat aA stöAa medlemsländerna i 
övergången Gll konsekvensbaserade vädervarningar och har med anledning av det 
tagit fram en guideline för deAa.

Då eA väderinsGtut inte kan förväntas kunna ha kunskap om samhällspåverkan vid en 
vädervarning så är samverkan en nyckelfaktor.
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Förstudien 
År 2016 genomfördes en förstudie med syNe aA utreda Sveriges förutsäAningar aA 
införa eA konsekvensbaserat vädervarningssystem uGfrån WMO:s definiGoner. 
InspiraGon för införandet hämtades från bland annat Storbritannien som sedan 
många år arbetat med konsekvensbaserade vädervarningar. 
Resultatet av förstudien visade aA de svenska samverkansstrukturerna medför goda 
förutsäAningar aA införa eA liknande system. Förstudien visade också aA nyAan av 
eA konsekvensbaserat vädervarningssystem skulle vara stor för såväl 
samhällsaktörerna som för samhället. 
Ur förstudien kom även eA förslag på metodik för aA gå över Gll konsekvensbaserade 
vädervarningar. Metodiken innebär eA nyA arbetssäA, en besluts-
och samverkansprocess för vädervarningar. Beslutsprocessen startar vid 
uppmärksammande av
en möjlig vädervarningssituaGon och slutar med eA beslut om varning. För aA uppnå̊
en varning som är konsekvensbaserad integreras samverkan mellan SMHI och eA 
antal vikGga samhällsaktörer i beslutsprocessen. 

Pilotprojektet 
I pilotprojektet 2017—2018 testade och utvärderade eA urval centrala, regionala och 
lokala aktörer den tänkta besluts- och samverkansprocessen. Under pilotprojektet 
användes fyra varningstyper (snö, vind, höga flöden och högt vaAenstånd) och tre 
pilotlän (Västernorrland, Jämtland och Västra Götaland). Under projektet 
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genomfördes flera workshops och totalt fem regionala samverkansövningar. Under 
dessa testades metodiken uGfrån funkGonalitet och Gllämpbarhet och när 
pilotprojektet avslutades hade metodiken konkreGserats Gll en fungerande och 
prakGskt användbar arbetsprocess. Under pilotprojektet tydliggjordes även 
kopplingarna Gll Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
Samhällsstörningar. Under projektets avslutande del genomfördes en bedömning av 
nyAan med eA förändrat varningssystem och innebörd för berörda aktörer, vilket 
moGverade uppstart av eA införandeprojekt. 

Införandeprojektet 
I mars 2019 startade införandeprojektet av konsekvensbaserade vädervarningar. 
Införandeprojektet drivs av SMHI i samverkan med samhällsaktörer från lokal, 
regional och central nivå. Det övergripande målet med projektet är aA skapa 
samhälleliga förutsäAningar för en övergång Gll konsekvensbaserade vädervarningar. I 
inledningen av projektet förankrades införandet i nätverket för Sveriges 
försvarsdirektörer för aA uppnå förankring för arbetet hos länsstyrelserna. 

Pilotprojektet och införandeprojektet är finansierat via MSB från anslag 2:4 
Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt. 
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I nuvarande system benämns varningsnivåerna med klass 1, 2 och 3. ENer april 2021 
övergår deAa Gll gul, orange och röd.

”Risk” som fram Gll april 2021 uYärdas för allvarliga vädersituaGoner som har en 
förhöjd osäkerhet tas bort. Risk indikeras nu med blå färg på varningskartan. I 
motsvarande situaGoner i det nya varningssystemet kommer istället en varning aA 
uYärdas och aktörernas uppmärksammas särskilt i WIS om aA prognoserna som 
ligger Gll grund för varningen har en hög osäkerhet.

SMHI publicerar även "Meddelande" för specifika vädersituaGoner där endast 
särskilda riskgrupper berörs. Det gäller Gll exempel ”Meddelande om höga 
temperaturer”. Meddelande kan också̊ publiceras när det handlar om en indirekt fara 
som uppstår på̊ grund av väder- eller vaAenförhållanden , oNa under längre Gd. SMHI 
publicerar från och med april 2021 meddelanden för: 

Risk för vaAenbrist 
Höga temperaturer 
Brandrisk
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I nuvarande system beskrivs varningsnivåerna med en allmän definiGon. I det 
förnyade varningarna utgörs beskrivningen av en viss varningsnivå av fyra 
komponenter;

Allmän definiGon
En önskvärd respons från offentlig verksamhet
En önskvärd respons från allmänheten
Påverkansexempel som är exempel på konsekvenser som kan uppstå vid en viss 
varningstyp.
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Idag uYärdas vädervarningar uGfrån gränsvärden som i stor utsträckning är 
gemensamma för hela landet. Exempelvis är 5 mm snö (i smält form) på 6 Gmmar en 
klass 1-varning oberoende av var i Sverige och när på dygnet det inträffar. DeAa 
medför aA konsekvenserna som uppstår vid exempelvis en klass 1-varning för snö
skiljer sig åt avsevärt geografiskt. Andra aspekter utöver värdena som styr påverkan är 
föregående/eNerföljande väder (ex mycket snö som man inte hunnit få undan) eller 
kombinaGoner av 
t ex högt vaAenstånd i hav och höga flöden. Det kan också finnas en lokalt förhöjd 
känslighet (ex stora evenemang, eller nedsaA förmåga). 
På vissa platser där samhället är anpassat och konsekvenserna därmed försumbara, 
uYärdas varningar ändå vilket får Gll följd aA SMHI upplevs ”ropa på vargen”. I det 
förnyade varningssystemet kommer en viss nivå̊ av vädervarning motsvara en viss 
omfaAning av konsekvenser. En varning för snö ska upplevas lika relevant oavseA om 
man bor i Kiruna eller i Malmö̈. 

13



Regionalt anpassade tröskelvärden
Istället för fasta kriterier så anpassas riktvärdena för varningsnivåerna Gll var i landet 
som vädret infaller. DeAa för aA en viss nivå ska motsvara samma omfaAning av 
konsekvenser över hela landet.

Riskfaktorer
Riskfaktorer är faktorer som är eA stöd i aA bedöma konsekvenserna uGfrån mer än 
enbart värden i prognosen. En riskfaktor skulle kunna vara Gll exempel Gd på dygnet 
eller säsongen, kombinaGoner av väder som får mer påverkan eller påverkan av 
vädret som varit dagarna innan.

E5 ny5 samverkansbaserat arbetssä5
För aA fånga upp lokal och regional påverkan i beslutsunderlaget inför beslut införs 
eA nyA arbetssäA runt vädervarningar. Det nya arbetssäAet innebär aA samverkan 
med aktörerna integreras i arbetet med aA ta fram beslutsunderlag inför beslut om 
varning.
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Varningsnivå̊ och varningstyp 
För varje varning finns beskrivningar av gällande varningsnivå (gul, orange eller röd) 
samt varningstyp. Varningsnivå̊ och varningstyp framgår allGd i varningens rubrik. Vid 
flera samGdiga varningar finns beskrivning av vilken varningsnivå̊ som är mest 
allvarlig. 

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

Varningsperiod 
Start- och sluqd för uYärdade vädervarningar beskrivs inom ramen för fyra dygn 
framåt. 
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Vädrets förlopp 
För varje uYärdad varning presenteras en översiktlig beskrivning av vädrets förlopp 
samt vilken intensitet som förväntas. Vid exempelvis en storm beskrivs stormens 
rörelse och hur kraNig vind som väntas.

Varningsområden 
Det geografiska området, där vädret väntas ge påverkan, presenteras för varje 
uYärdad varning med en skräddarsydd karta. Tidigare fördefinierade varningsdi- strikt 
ersäAs av meteorologens mer detaljerade beskrivning av var vädret kan orsaka 
störningar. 

Tillgänglighet 
De uppdaterade varningstjänsterna anpassas så aA så många som möjligt, oavseA 
förmåga, ska kunna ta del av varningsinformaGonen på eA självständigt säA. 
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Från och med april 2021 kommer bedömning av val av beslutsprocess inför beslut om 
vädervarning aA iniGeras genom en bedömning, som görs av SMHIs vakthavande. 
Denna består av två delar:

1) En bedömning uGfrån tröskelvärden som är anpassade uGfrån den del av landet 
som berörs av vädret. 
2) En bedömning av situaGonen uGfrån de naGonella riskfaktorer som är aktuella. 
SMHIs vakthavande gör även en bedömning av behovet av samverkan. 
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För de varningstyper där SMHI bedömt aA beslutsunderlaget kan bli bäAre 
med hjälp av dialog med lokala och regionala aktörer integreras samverkan i 
beslutsprocessen, alternaGv A. Vid alternaGv A finns två varianter, A1 och A2. 
A1 är en ordinarie ”Beslutsprocess med integrerad samverkan”. 

För vissa varningstyper har SMHI bedömt aA det inte behövs samverkan med 
andra aktörer inför beslut. En beslutsprocess utan samverkan kan Gll exempel 
vara aktuell när påverkan helt styrs av vädermässiga faktorer, eller när 
värdeutvecklingen är så osäker aA en regional påverkansbedömning är svår aA 
genomföra. Det kan också vara så aA kriterierna för varningstypen är styrd av 
andra processer och då genomförs inte heller någon samverkan. Vid dessa 
varningstyper faAar SMHI beslut helt uGfrån den bedömning som vakthavande 
gör. Denna process kallas ”Beslutsprocess utan integrerad samverkan” 
(alternaGv B). Om det är aktuellt med alternaGv B sker beslutsprocessen i 
stora drag som i det system som är gällande fram Gll april 2021. 

Se nästa slide för aA se vilka som ingår i A och B. 
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Det finns även Meddelande om Höga temperaturer för de lägre varianterna av höga 
temperaturer. Dessa kommer det inte samverkas runt. 
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Vid snabba väderförlopp kan det 
vara svårt aA hinna med en samverkansprocess i samband med beslut. För aA 
hantera dessa situaGoner finns en variant av beslutsprocess framtagen –
”Beslutsprocess med integrerad samverkan – Påskyndad process” (alternaGv A2). 
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