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Bakgrund  
Den 26 oktober 2021 införde SMHI ett nytt system för vädervarningar. Det tidigare systemet 
med att varna för besvärligt väder i klasserna 1-3 upphörde därmed och ersattes av ett system 
med varning för samhällskonsekvenser av besvärligt väder i tre nivåer - gul, orange och röd.  
 
Ledstjärnan för det nya varningssystemet är samverkan mellan SMHI och de organisationer 
som påverkas av väderkonsekvenser. Samverkan sker före, under och efter en väderhändelse. 
För Samverkan Östergötland innebär det nya arbetssätt, framför allt inför att en vädervarning 
är på väg att distribueras. Alla aktörer har möjlighet att påverka vädervarningens utformning 
utifrån de grundförutsättningar som för tillfället råder för en enskild aktör.  
 
Länsstyrelsen, i samarbete med SMHI, genomförde utbildning och övning inom Samverkan 
Östergötland inför starten av det nya vädervarningssystemet. Länsstyrelsen har också ordnat 
workshops för dem som deltog på utbildningen för att få fram ett så kallat regionalt 
bedömningsstöd. Ett bedömningsstöd beskriver sambandet mellan en viss vädertyp och 
förväntade samhällskonsekvenser. Utbildningen går igenom grunderna för det nya 
vädervarningssystemet och hur vi praktiskt jobbar inom Samverkan Östergötland där 
bedömningsstödet som håller på att växa fram utgör en viktig grund.  
 
 
 
 
Sändlista 
Länets kommuner (kopia till beredskapssamordnare, räddningschefer) 
Räddningstjänsten Östra Götaland  
Region Östergötland 
Polismyndigheten, Region Öst  
SOS Alarm AB  
Försvarsmakten, Södra Militärregionen 
Försvarsmakten Helikopterflottiljen 
Kustbevakningen, region nordost 
Trafikverket Region Öst i Linköping 
Sjöfartsverket 
Regional Samordningsfunktion 
Länsstyrelsen (TIB och CBR)  
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Syfte  
Kursen syftar till att ge ökad kunskap om Sveriges vädervarningssystem och om hur Samverkan 
Östergötland praktiskt jobbar med besvärliga väderkonsekvenser före, under och efter en 
väderhändelse. Genom att varva teori med praktik och diskussioner lär vi oss också mer om 
varandras förutsättningar. Det finns också goda chanser att vi tillsammans hittar uppslag till hur 
nuvarande arbetssätt kan förbättras.  

Målsättning 
Deltagare ska efter kursen ha grundläggande kunskap om Sveriges vädervarningssystem och om 
hur Samverkan Östergötland praktiskt jobbar med besvärliga väderkonsekvenser före, under 
och efter en väderhändelse. Förhoppningsvis har ett antal förbättringsförslag av dagens 
processer också identifierats vid kursens slut.  

Omfattning 
Kursen genomförs av Länsstyrelsen för aktörer inom Samverkan Östergötland och innehåller 
tre huvuddelar: 

• samverkan inför att en vädervarning utfärdas 

• samverkan för att hantera förväntade konsekvenser av en väderhändelse samt 
samverkan under själva händelsen 

• utvärdering av en väderhändelse med syfte att få till ständiga förbättringar av processen 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som på något sätt påverkas av väderkonsekvenser före, under eller 
efter en väderhändelse. Det är en grundutbildning för dig som inte tidigare gått en utbildning i 
det nya vädervarningssystemet. Kursen kan också vara bra för dig som känner behov av en 
repetition och behöver en genomlysning av hela vädervarningsprocessen från ax till limpa.  

Kurslängd 
Kursen äger rum den 16 mars kl 9-16 

Förkunskapskrav 
En förutsättning för att diskussionerna och grupparbeten på kursen blir på rätt nivå är att 
kursdeltagarna innan kursen har tagit del av följande underlag: 

• Övergripande om SMHIs vädervarningar SMHIs vädervarningar | SMHI 

• Om vädervarningar - för samhällsaktörer Om vädervarningar - för samhällsaktörer  | 
SMHI. Särskilt viktigt är dokumentet ”Nationell vägledning för vädervarningar – 
samhällsaktörernas arbete Nationell vägledning för vädervarningar 2022 Upplaga 3 
(smhi.se) 

 
Kursdeltagarna förutsätts ha kunskap om den egna organisationens roll och ansvar vid större 
händelser/samhällsstörningar samt om styrande lagar och förordningar. 
 
  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/smhis-vadervarningar-1.167835
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/for-samhallsaktorer
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/for-samhallsaktorer
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.170192!/Nationell%20v%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20v%C3%A4dervarningar%20Upplaga%203.pdf
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.170192!/Nationell%20v%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20v%C3%A4dervarningar%20Upplaga%203.pdf
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Kursupplägg 
Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna som förväntas delge sina kunskaper och 
erfarenheter. Teoretiska föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar. Exempel på 
områden som berörs är: 

• Vad innebär konsekvensbaserade vädervarningar 

• Vädervarningsprocessen före, under och efter en väderhändelse 

• Hantering av vädervarningar inom Samverkan Östergötland 

• Bedömningsstöd - lokalt, regionalt och nationellt 

• Utvärdering av en väderhändelse 

• Enkel scenarioövning 
 

Kursen äger rum i Linköping. 

Kursansvarig 
Länsstyrelsen i Östergötland. 

Kursledning 
Robert Wenemark Länsstyrelsen 010-223 55 51  robert.wenemark@lansstyrelsen.se  
Magnus Mateo Edström Länsstyrelsen 010-223 53 72 magnus.edstrom@lansstyrelsen.se  

Kursavgift 
Kursen är kostnadsfri 

Frågor 
Vid frågor, kontakta kursledningen. 

Anmälan 
Intresseanmälan görs senast 2022-02-01 via epost till robert.wenemark@lansstyrelsen.se 
 
Märk eposten som ”Utbildning om vädervarningar 2023” och ange: 

- Deltagarens namn, telefon och mail-adress. 
- Organisation och befattning 
- Övrig info såsom t ex specialkost eller allergier 

 
Program och deltagarlista skickas ut under v 10 
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