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Villkor för ”Varningar och Risk”
För varningar och risk gäller särskilda licensvillkor.
Informationen för varningar och risk som är åtkomlig via vår tjänst är offentlig och kan fritt
utnyttjas av alla. Användningen är även tillåten för kommersiella ändamål. Informationen
får inte ändras och källan till informationen skall alltid anges. Innan användandet bör
speciell uppmärksamhet ägnas åt angivna tidsangivelser på data och produkter.
Tillgång och användandet av innehållet från denna tjänst innebär att du som använder den
har accepterat villkoren för varningar och risk. Du är ansvarig för att hålla dig regelmässigt
uppdaterad om utlagd information.

Villkor
SMHI har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkra att all information och att all data
som presenteras via tjänsten är korrekt när den läggs ut. Information och data i SMHIs
tjänst uppdateras med eventuella ändringar fortlöpande.

SMHI kan inte vid något tillfälle hållas ansvarig för någon direkt, indirekt eller tillfällig skada,
eller eventuella följdkonsekvenser som medför skada eller förlorad intäkt vid bruk eller
missbruk av denna information.

Egendoms- och immateriella rättigheter till operationell och aktuell information om
varningar och risk innehas av SMHI.

Informationen är offentlig och kan fritt utnyttjas för alla. Detta är tillåtet även för
kommersiella ändamål. Informationen får inte ändras och källan till informationen skall
alltid anges. Innan användandet bör speciell uppmärksamhet ägnas åt angivna
tidsangivelser på data och produkter.

Vid publicering av meddelanden, text och varningar och risk som hämtas från SMHIs tjänst
måste följande anges: Denna information får inte modifieras till innehållet.

Tiden för leverans av informationen måste alltid anges. Leverans av information skall alltid
ske i realtid. Försening mellan publicering i SMHI tjänst och den återanvändande tjänsten
får högst vara 5 minuter. Förseningen får inte i något fall vara större än 10 minuter. Alla
återanvändare anmodas att publicera den ursprungliga tidsmarkeringen och använda
följande tillkännagivande: Tidskillnad mellan denna websida/tjänst och SMHI.se kan
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förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänsterna
hänvisas vänligen till www.smhi.se.

FÖRKLARING AV VARNINGSKLASSER – Varningsdefinitioner
Varning klass 1 -Gul
Varning klass 1 - Besvärligt väder
Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del
samhällsfunktioner.

Varning klass 2 - Orange
Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder
Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny
information på internet, radio eller TV.

Varning klass 3 - Röd
Varning klass 3 - Extremt väder
Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på
internet, radio eller TV.

Risk - Ljusblå
Risk för mycket besvärligt väder (Risk)
En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen.
Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i
prognosen minskar kan en risk övergå i en varning.

Brandrisk - Lila
Brandrisk (Risk)
Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör
iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av
kommun eller länsstyrelse.

Meddelande om höga temperaturer - Turkos
Meddelande om höga temperaturer
Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära
problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare. •Bildtecken
kommer att komplettera den geografiska kartan för att ange vilken väderparameter som är
aktuell
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