
Presentationsstöd:

• Resultat av ett pilotprojekt finansierat av 2:4 medel, och pågått under 2017-
2018

• Konsekvensbaserade vädervarningar och gemensam påverkansbedömning: 
SMHIs beslut om publicering av vädervarning grundas på faktiska förväntade 
konsekvenser i samhället.

• Har utforskat arbetssätt och innebörd för olika aktörer samt nytta för samhället
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Presentationsstöd:

• Målet med projektet har varit att undersöka hur dagens arbetssätt skulle 
behöva ändras för att stödja en övergång till vädervarningar som är 
konsekvensbaserade, samt de fördelar och mervärden ett förändrat arbetssätt 
skulle innebära. 

• Projektet har även undersökt vad processen praktiskt skulle innebära för de 
berörda aktörerna och hur befintliga samverkansstrukturer och verktyg skulle 
kunna användas. 

• Deltagare från central, regional och lokal nivå

• Syfte: Projektet syftar till att vidareutveckla samverkan vid allvarliga 
väderhändelser och ge ett bättre stöd till lokala och regionala aktörer för en 
mer systematisk bedömning och förbättrad beredskap. Även stödja
kommunikationen till allmänheten (ingår dock inte i projektet som fokuserar på 
samverkan mellan aktörer).

• Motsvarigheter till SMHI i andra delar av Europa arbetar för ett införande. 
Finns redan t ex i Storbritannien och Island. Inte alla länder har så goda 
förutsättningar som Sverige med etablerad samverkan mellan olika aktörer.
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Presentationsstöd:

• Förstudie: 

• Deltagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, 
Skogsstyrelsen, Svenska kraftnät, Samverkan Stockholmsregionen, 
Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, 
Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen Hallands län, Södertörns 
brandförsvarsförbund, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun

• Tog fram grov metodik och nytta. Identifierade behovet av fortsatt 
arbete (enhälligt).

• Pilotprojekt: 

• Jämtland, Västernorrland och Västra Götaland. 

• Snö, vind, höga flöden och höga havsvattenstånd. 

• Regioner och varningstyper valda för att få med så många intressanta 
aspekter som möjligt: Storstad/glesbygd, norr/söder, fjällturism, 
västkust/ostkust, intressanta vattendrag mm.

• Deltagare: SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västernorrland, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Post- och 
Telestyrelsen (PTS), Polisen, Räddningstjänsten Åre, Krokom kommun, 
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Vattenregleringsföretagen, Räddningstjänsten Medelpad, Göteborgs stad 
och Räddningstjänsten Storgöteborg. 

• Arbetet har bedrivits genom ett flertal workshops, övningar och 
diskussioner. Regionala workshop för att få mer fler individer och 
perspektiv

• Resultat: Utforskade möjligheter och förutsättningar för 
konsekvensbaserade vädervarningar. Förslag på arbetssätt baserat på 
befintliga strukturer och verktyg. Identifierad nytta, innebörd och 
rekommendationer kring vidare arbete.
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Presentationsstöd:

• Dagens varningskriterier är till stor utsträckning lika över hela landet, men t ex 
klass 1 varnings för snö (5mm i smält form på 6h) får väldigt olika 
konsekvenser

• Med konsekvensbaserade varningar så utfärdas en varning för de mängder 
som bedöms motsvara en viss allvarlighetsgrad sett till påverkan. 

• För flödesvarningar handlar det om att inte bara se till antal kubikmeter vatten 
per sekund utan också bedöma om det kommer att medföra översvämning och 
vad som då drabbas.

• Även tid på året och dygnet kan vägas in, t ex sammanfallande med 
rusningstrafik

• Andra aspekter som styr påverkan är föregående/efterföljande väder (ex 
mycket snö som man inte hunnit få undan) eller kombinationer av t ex högt 
havsvattenstånd och höga flöden.

• Det kan också finnas en lokalt förhöjd känslighet (ex stora evenemang, eller 
nedsatt förmåga).
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Presentationsstöd:

• Exempel på varning hämtat från de övningar som genomförts under projektet

• Varnar för väder – inte för konsekvenser

• Frihandsritat område som möjliggör att lyfta fram var det kommer att snöa 
värst och var man bedömer att de största problemen inträffar. (I det här fallet 
låg det också en klass 1 varning för ett större område)

• Möjlighet att lyfta fram påverkan i varningstexten. Länsstyrelsen har i den 
framtagna metodiken möjlighet att föreslå innehåll kring förväntade 
konsekvenser som man vill att SMHI lyfter.
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Presentationsstöd:

• Illustration av geografisk skillnad i påverkan vid vädersituationer med snö eller 
underkylt regn motsvarande klass 1-nivå vintertid.

• Grafen visar antal räddningsinsatser kopplat till trafikolyckor hämtat från IDA-
databasen.

• Jan-mars 2014 i Skåne. 

• Inringade tider markerar då SMHI haft klass1-varning för snö eller underkylt 
regn.

• Bra korrelation.
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Presentationsstöd:

• Grafen visar antal räddningsinsatser kopplat till trafikolyckor hämtat från IDA-
databasen.

• Jan-mars 2014 i Västernorrland. 

• Inringade tider markerar då SMHI haft klass1-varning för snö eller underkylt 
regn.

• Mindre bra korrelation.

• 20-21 feb var det Melodifestival i Örnsköldsvik. Kan det ha givit en ökad 
känslighet för dåligt väder? Är större lokala event något som man skulle 
behöva väga in om man ska bedöma konsekvenserna”
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Presentationsstöd:

Med konsekvensbaserade varningar där beslutet utgår från faktiska förväntad 
påverkan på samhället och där samhällsaktörerna har samverkat kring detta inför 
beslutet blir vinsten:

• Bättre beredskap – ökad medvetenhet och systematisk bedömning. Hur
samhället påverkas vid olika vädersituationer är genomtänkt och dokumenterat 
i beslutsstöd

• Rätt förberedelser – gemensam inriktning med ”konsekvenstänk”

• Samordnad och anpassad kommunikation – alla aktörer har ensad bild av 
allvarlighetsgraden och kan samordna sitt budskap

• Bättre underlag för förberedelser – vädervarningar utfärdas när de behövs, och 
med en tydligare beskrivning av den föreliggande situationen och vad man ska 
förbereda sig på

• Ett samhälle som rustar sig baserat på en prognos – inte baserat på val av 
varningsnivå. Dagens problematik vid gränsfall försvinner – nu kan en liten 
skillnad i väder och därmed val av varningsnivå få stor inverkan på det 
förebyggande arbetet då många aktörer enbart agerar vid en klass 2 eller mer, 
inte vid en stark klass 1.
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Presentationsstöd:

• Vänster: nuvarande beslutsprocess 

• SMHI genomför de tre första stegen. 

• Vid allvarligare situationer hålls sen samverkanskonferens, men 
bedömningen som görs där påverkar inte varningen. 

• Kommunikationen till allmänheten sker i separata steg där SMHIs 
varningsklass har en allvarlighetsgrad som inte per automatik stämmer 
med den regionala bedömningen, och där beskrivningen av påverkan 
hålls på en nationell nivå som inte är anpassad till faktiska förhållanden.

• Höger: Tänkt framtida process. 

• SMHI övervakar och gör även en grundbedömning  med avseende på 
konsekvens. 

• Grundbedömningen baseras på de regionala tröskelvärden som har 
fastställts i samverkan, samt ett urval andra riskfaktorer av vädermässig 
eller generell karaktär. Ex kombinationer av väder, rusningstrafik.

• Information om kommande vädersituation tillsammans med förslag på 
varning med motivering (ex vilka riskfaktorer som har vägts in) skickas 
till berörd Länsstyrelse

• Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram en samlad bedömning (ex genom 
konferens, eller utifrån eget underlag) och svarar SMHI med bifall, eller 
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förslag till förändrad varning

• Länsstyrelsen har också möjlighet att föreslå information till 
varningstexten

• SMHI fattar beslut om varning

• Kommunikation till allmänheten med samma budskap
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Presentationsstöd:

Processen har utformats utifrån vissa grundtankar:

• Samverkan är centralt

• Dynamisk – måste fungera både för begränsade varningssituationer (ett 
vattendrag) och sådana som involverar ett flertal län (ex storm, vattenstånd 
utefter hela kuststräckan) 

• Dynamisk – måste fungera både för situationer med god framförhållning (flera 
dagar) och för snabba förlopp (samma dag)

• Vi har mycket bra samverkansstrukturer att bygga på!

• Faktiska konsekvenser i aktuellt område

• Beslutsprocessen kring vädervarning är bara en av flera processer som drar 
igång när vi står inför en allvarlig vädersituation.

• Verifikation viktigt. Tröskelnivåer kommer att behöva justeras (initialt val av 
tröskelvärde kan vara fel, planerade förstärkningar av t ex permanenta 
översvämningsskydd medför att tröskelvärdet behöver justeras). Även vilka 
riskfaktorer som bör vägas in är en lärande process, och forum för 
återkoppling är viktiga (förslagsvis samordande av Länsstyrelsen). 
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Presentationsstöd:

• SMHI övervakar. När prognosen indikerar att ett tröskelvärde med viss 
sannolikhet kommer att överskridas initieras processen.

• En grundbedömning görs utifrån tröskelvärde och identifierade riskfaktorer. 
Varningsförslag tas fram.

• Information om väderläget och varningsförslaget förmedlas genom en film eller 
bildspel som läggs upp i WIS. Länsstyrelsen kontaktas genom SOS Alarm

• Länsstyrelsen situationsanpassar formen för den samlade bedömningen. Egen 
bedömning, direktkontakt med ett urval aktörer, eller samverkanskonferens.

• Länsstyrelsen svarar SMHI med bifall, eller förslag till förändring av föreslagen 
varning

• Länsstyrelsen har också möjlighet att föreslå information till varningstexten

• SMHI fattar beslut om varning

• Även: Vid stora händelser kan MSB stötta och samverkan lyftas till en nationell 
nivå.
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Presentationsstöd:

• Vid snabba förlopp kan SMHI publicera en varning först och samverka sedan. 
Finns tid och behov kan den publicerade varningen uppdateras. 
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Påverkansstöd:

• Sammanfattning.
• Relevant tröskelvärde i området uppnås genom geografiskt differentierade 

värden fastställa i samverkan. 
• Föregående/efterföljande väder är något som SMHI väger in i 

grundbedömningen, men som också kan koma in i den gemensamma 
bedömningen (ex har man hunnit få undan snön)

• Kombinationsväder väger SMHI in i grundbedömningen
• Förhöjd känslighet kan lokala och regionala aktörer lyfta i den gemensamma 

bedömningen.
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Presentationsstöd

• Projektet rekommenderar enhälligt fortsatt arbete

• Ambition att skicka in en ansökan för 2:4 medel för införandeprojekt

• Riktlinjer för bedömningsstöd – regionalt, lokalt och för SMHI. Inkl ta 
fram tröskelnivåer

• Systemstöd för grundbedömningen på SMHI. T ex för övervakning och 
för översvämningsrisk

• Kommunikation viktig, men har inte varit del av pilotprojektet

• Massiv informationskampanj om man ska ändra vädervarningssystem. 
Alla måste känna till och förstå förändringen.

• Under hösten

• Förankring. SMHI kan inte genomföra förändringen på egen hand. För 
att uppnå nyttan så måste aktörerna vilja ingå i processen. Måste också 
vara samma varningssystem över hela landet. Presentationer i olika 
forum, och för olika organisationer. Websida med slutrapport och 
presentationsmaterial samt nyhetsflöde

• Mer samverkan i samband med varningssituationer redan under hösten 
ett steg i rätt riktning

• Riskanalys

• Prioritering – inte alla varningstyper berörs. T ex vissa varningar till 
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sjöss som främst är riktade mot sjöfart är styrda av internationella 
överenskommelser. För vissa varningstyper finns inte behovet eller 
förutsättningarna för samverkan inför beslut, utan SMHIs bedömning 
räcker. Ex åskvarningar som har för snabba förlopp. Mer resonemang 
kring detta förs i slurapporten. 
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Presentationsstöd:

• Projektdeltagarna har identifierat innebörd av en övergång för sin egen 
organisation.

• De centrala myndigheter är t ex Skogsstyrelsen, PTS och Polisen. Även 
Trafikverket är en berörd central myndighet, men man bör ha i åtanke de 
upphandlar en vädertjänst (SMHI är nuvarande leverantör) och redan får 
specialanpassat underlag.
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Presentationsstöd:

• Exempel från en av de sista övningstillfällena.

• Spelat scenario med kraftiga vindar och höga havsvattenstånd på 1,5 dygn 
sikt.

• Precis som i dagsläget försöker SMHI förlägga kontakterna till kontorstid för att 
underlätta för övriga deltagare.

• Aktörer har bevakning i WIS på samhälsstörningar i sitt område.

• Länsstyrelsen väljer att ringa tillbaka för en personlig dialog innan man går 
vidare.

• SMHI deltar i den regionala samverkanskonferensen

• Inklippt svar från Länsstyrelsen är hämtat från WIS där begäransfunktionen 
används när SMHI inhämtar den samlade bedömningen från Länsstyrelsen.
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Presentationsstöd:

• Västliga kustnära vindar gör att det stannar på klass 1-nivå (gränsen för 
dagens klass 2 är från 25 m/s)
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Presentationsstöd:

• Vattenståndsvarningen som har höjts lokalt i Göteborg efter återkoppling från 
den regionala bedömningen.

• Schematisk indikation av storstadsområdet. Detaljer undviks för att inte ge 
felaktigt intryck av geografisk detaljnivå i prognosen.

20



Presentationsstöd:

• Skärmdump från SMHIs yta i WIS

• Underlaget har förmedlats genom en film som bilaga till en anteckning 
(animering 1). I filmen presenteras och motiveras varningsförslaget. 
Motiveringen innehåller prognosmaterial, överskridna tröskelvärden, invägda 
riskfaktorer. 

• En begäran har skickats och svar mottagits (animering 2) och det slutgiltiga 
beslutet har dokumenterats.

• Projektet har samarbetat med WIS förvaltningen och identifierat ett antal 
utvecklingsbehov i WIS. Flertalet fanns redan i utvecklingsplanen, t ex 
kopplade ytor. Se slutrapport för ytterligare information om användingen av 
WIS i processen. 
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Presentationsstöd:

• Test av metodiken för påskyndad process.

• SMHI kontaktade denna gång Länsstyrelsen och gav dem möjlighet till ett 
snabbt svar, men de förordade en direkt publicering. 

• Hade också kunnat gå till så att SMHI publicerade direkt och frågade sedan.

• Länsstyrelsen valde en förenklad samverkansprocess med ett flerpartssamtal 
med nyckelaktörer istället för en samverkanskonferens.

• Länsstyrelsens svar på SMHIs begäran i WIS nedtill i bilden.
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Presentationsstöd

• Länkar till slutrapport och presentation

• Nyhetsflöde

• Kontaktuppgifter 
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