
Konsekvensbaserade vädervarningar 
och gemensam påverkansbedömning

Pilotprojekt 2017-2018



Förnyat arbetssätt och utvecklad 
samverkan 

� Metodik för konsekvensbaserade vädervarningar och gemensam påverkansbedömning.

� Samhällsaktörer från central, regional och lokal nivå. 

� Bättre förutsättningar för rätt förberedelser och samordnad kommunikation.

� Pågående övergång i Europa − utbyte med Storbritannien.



Från förstudie till pilotprojekt

� 2016 Förstudie − Identifiera behov av fortsatt arbete.

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

� 5 samverkansövningar och 3 arbetsworkshops.

� 3 arbetsmöten med MSB om WIS och 2 WIS-övningar.

� 28 omarbetningar av beslutsprocessen.

� 72 övningstimmar.

� 132 personer delaktiga.



Varna för väder när samhället behöver

� Relevant tröskelnivå i området.

� Föregående / Efterföljande väder.

� Kombinationsväder. 

� Förhöjd känslighet.



Vädervarning med påverkansinformation



Skillnader i påverkan vid samma 
vädersituation – exempel Skåne 

6

16-17 jan

28-29 jan

30-31 jan

Korrelation mellan utfärdade varningar 
och antal räddningsinsatser.*

Källa: IDA Varning klass 1 för snö eller underkylt regn. Räddningsinsatserna är kopplade till trafikolyckor.*



7-8 feb

15-16 feb

20-21 feb

7-8 mars

19-20 mars

31 jan-1 feb

Skillnader i påverkan vid samma 
vädersituation – exempel Västernorrland 

Källa: IDA Varning klass 1 för snö eller underkylt regn. Räddningsinsatserna är kopplade till trafikolyckor.*

Korrelation mellan utfärdade varningar 
och antal räddningsinsatser.*



Samverkan för konsekvensbaserade 
förberedelser

� Bättre beredskap hos samhällsaktörerna.

� Rätt förberedelser.

� Samordnad och anpassad kommunikation.

� Bättre underlag för förberedelser för medborgarna.



Beslutsprocessen – nu och i framtiden

Nu Framtiden

Samverkanskonferens. 
Lokal/regional konsekvensbedömning

Kommunikation (lokal)

Kommunikation (SMHI)

Kommunikation (samordnad)

Grundbedömning 
utifrån konsekvens

Gemensam bedömning
(samverkanskonferens)

Fastställande av varningsnivå

Väderövervakning och modelleringVäderövervakning och modellering

Fastställande av varningsnivå



Beslutsprocessen − grundtankar

� Samverkan med aktörer i krishanteringssystemet.

� Dynamisk.

� Bygg på befintliga rutiner och samverkansformer.

� Utgå från faktiska konsekvenser kopplat till olika väderutvecklingar.

� Ingen isolerad beslutsprocess.

� Verifikation för en lärande process.



Konsekvensbaserade vädervarningar



Påskyndad process



Varna för väder, när samhället behöver

� Relevant tröskelnivå i området.

� Föregående / Efterföljande väder.

� Kombinationsväder. 

� Förhöjd känslighet.

Kommunikation (samordnad)

Grundbedömning 
utifrån konsekvens

Gemensam bedömning

Fastställande av varningsnivå

Väderövervakning och modellering



� Ansökan för 2:4 medel för ett införandeprojekt med start vår 2019
� Riktlinjer och teknisk modellutveckling för grundbedömningen.

� Riktlinjer för regionala och lokala bedömningsstöd.

� Ansvarfördelning, utformning och samordning av kommunikation
till allmänheten utifrån varningar.

� Informationsinsatser till berörda aktörer, samt allmänhet och media.

Fortsatt samverkan i nästa steg

� Parallellt under hösten 
� Förankring av projektresultat och vägen framåt. 

� Utökad varningssamverkan. 

� Riskanalys avseende implementering. 

� Prioritering av varningstyper, samt av områden för översvämningsmodellering.

� Projektet rekommenderar enhälligt ett fortsatt arbete mot 
konsekvensbaserade varningar.



EXTRAMATERIAL
Innebörd för olika aktörer
Processexempel 



Övergång till konsekvensbaserade 
varningar − innebörder
� Länsstyrelsen 

� Innebär mer ansvar och ökade krav på kompetens och tillgänglighet. 
� Ger höjd förmåga och bättre förberedelser.

� MSB 
� Innebär mer dialog med SMHI.
� Ger höjd förmåga och bättre förberedelser.

� Kommun och räddningstjänst
� Innebär ökad delaktighet och ansvar. Krav på kompetens, tillgänglighet och bedömningsstöd. 
� Ger bättre förberedelser. Varningar med hög träffsäkerhet som samhället står bakom. 

� Centrala myndigheter
� Innebär krav på utbildning, rutiner och tillgänglighet.
� Ger bättre information till avnämare (exempelvis teleoperatörer och skogsaktörer)

� SMHI
� Innebär mer tid och krav på systemstöd för analys och framställande av underlag.
� Ger ett responssystem som fungerar, även vid gränsfall. Underlättar kommunikation till media 

och allmänhet.



PROCESSEXEMPEL FRÅN 
METODIKTEST MED VÄSTRA 
GÖTALAND



Dag 1 − gemensam bedömning med 
samverkanskonferens

Tid från publicerat underlag till utfärdade varningar: cirka 4h (inom SMHIs deadline).

Länsstyrelsen svarar 
SMHI genom WIS. SMHI 

publicerar varning 
enligt återkoppling.

SMHI skapar yta i WIS. 
Film med förslag kl 1 för 

vind och vattenstånd. 
Kontaktar Länsstyrelsen  
och MSB via SOS Alarm. 

Länsstyrelsen kallar till 
samverkanskonferens 

och skapar egen WIS yta.

Samverkanskonferens: 
Lokala aktörer påpekar 

behov av klass 2 för 
vattenstånd i Göteborg. 

SMHI deltar. 

Kommuner har fått 
notis genom sin 
bevakning i WIS.

Länsstyrelsen  
ringer tillbaka till 
SMHI för dialog.



Publicerade varningar



Publicerade varningar





Dag 2 – förvärrat läge och påskyndad 
process 

Cirka 1 timme från publicerat underlag till varning.

SMHI  uppdaterar i 
WIS:  Klass 2 föreslås. 
Även flöden klass 1. 
Skyndsam händelse.

SMHI  publicerar 
varningar. Begär 
in synpunkt från 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 
flerpartssamtal med 
nyckelaktörer kring 

varningsnivå.

MSB meddelas 
via SOS Alarm.

SMHI har dialog 
med Länsstyrelsen 
som förordar direkt 

publicering.

Länsstyrelsen svarar 
på SMHIs begäran 

(instämmer).



Mer information finns på 
smhi.se/konsekvensbaserade-vadervarningar 

� Länkar till slutrapport och presentation

� Nyhetsflöde

� Kontaktuppgifter 


