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PRODUKTBLAD

VARNINGSTJÄNST FÖR KRAFTIG 
BLÅST OCH SNÖ
SMHI Blåst och Snö är en varningstjänst som ger dig all information du behöver för 
att kunna planera och agera inför kraftig blåst och stora snömängder. Redan innan 
ovädret startar blir du varnad via sms och/eller e-post. Du kan noga följa väderut-
vecklingen på vår webbtjänst, och gör efteranalyser av ovädret med hjälp av våra 
beräknade observationer. Dessutom kan du alltid kontakta vår vakthavande meteo-
rolog för att ställa frågor. 

EN HELTÄCKANDE VARNINGSTJÄNST
SMHI Blåst och Snö är en heltäckande varningstjänst 
utformad utifrån behovet att bli förvarnad om risker för 
störningar på exempelvis el- eller telenäten. Tjänsten 
passar även utmärkt som varningstjänst för andra kund-
grupper där blåst och snö, var för sig eller i kombination, 
kan utgöra en risk, störning eller problem. Med Blåst 
och Snö får du tillgång till all väderinformation du behö-
ver via en webbsida. Utöver detta ingår också sms- och/
eller e-postutskick då det har utfärdats risk för kraftig 
blåst och/eller stora snömängder i ditt område. Dess-
utom ingår konsultation med vakthavande meteorolog.

BLÅST OCH SNÖ PÅ WEBBEN
nn Vindvarningar. Här kan du se vindvarningskartor för 

de närmaste 2 dygnen. Vindvarningar uppdateras 6 
gånger/dygn. Meteorologen utfärdar även kommentarer 
till varningar.

nn Snöprognos. I snöprognosen ser du snöfall upp till 2 
dygn fram i tiden och har möjlighet att se olika tidsack-
umuleringar; snöfall under 1h, 3h, 6h, 12h eller 24h. 
Meteorologen utfärdar också en snökommentar för 
båda dygnen. 

nn Observationer. Här kan du med hjälp av radarbilder 
och observationer presenterade i karta, tabell och dia-
gram i efterhand få en bild över hur ovädret dragit fram. 

nn Väderöversikt. I väderöversikten finns möjligheter till 
fördjupad väderinformation. Specialanpassade radar, 
satellitbilder och detaljerade väderprognoser upp till 10 
dygn. Meteorologens kommentar om den allmänna 
väderutvecklingen ingår också.

VARNING VIA SMS- OCH E-POST 
nn Varning för kraftig blåst och/eller stora snömängder. 

När det gäller varningar för kraftig blåst väljer du själv   
 

om du vill bli varnad för vindbyar över 15, 20, 25 eller 30 
m/s under det kommande dygnet. Vid varningar för 
stora snömängder får du välja om du vill bli varnad vid 
minst 10, 15, 20 eller 30 cm nysnö under det kommande 
dygnet. Inom vilket område du vill ha sms- och/eller 
e-postvarning väljer du genom att rita in området på en 
karta. Inom varje område kan du välja om du vill ha 
blåst- eller snövarning, eller om du vill bli varnad för 
båda.

KONSULTERA METEOROLOGEN
I vissa fall kan det kännas skönt att få vägledning av en 
expert. För din trygghet ingår därför även konsultation 
med våra erfarna meteorologer som en del av tjänsten. 
Du kan när som helst ringa vår vakthavande meteorolog 
för att få svar på dina frågor.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Om din verksamhet även påverkas vid åska och blixt-
nedslag kan du teckna Varningstjänst total, en tjänst 
som löper under hela året.  Under sommarhalvåret får 
du då tillgång till vår Åskrisktjänst.

Behöver du ännu större framförhållning än de kom-
mande två dygnen kan vi erbjuda ett extra tillval där 
meteorologen bedömer sannolikheten för åska, kraftig 
blåst och stora snömängder för dygn 3-7. 

För mer information kontakta:
Henrik Sjöblom
tel 011-495 85 06
e-post henrik.sjoblom@smhi.se

Torbjörn Grönbergs
tel 031-751 89 66
e-post torbjorn.gronbergs@smhi.se
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Här kan du se beräknade observationer i karta, diagram och tabell. Välj mellan snö, nederbörd, temperatur, vindhastighet, byvind, vindriktning 
och lufttryck.

Här kan du se meteorologens vindvarningskartor för de 
närmaste 2 dygnen. Vindvarning för det första dygnet 
uppdateras 3 gånger/dygn, för det andra dygnet sker 
uppdateringarna 2 gånger/dygn. Vid varje uppdatering 
utfärdar meteorologen en kommentar.

I snöprognosen ser du snöfall upp till 2 dygn fram i tiden. 
Meteorologen utfärdar också en snökommentar för båda 
dygnen.


