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Vädervarningar 
Då svåra väderförhållanden befaras, exempelvis snö och halka som kan påverka 
trafiken, utfärdar SMHI så kallade vädervarningar. Varningarna finns i tre klasser där 
klass 1 är den lindrigaste och klass 3 den mest allvarliga. Varningar i klass 2 och 3 
publiceras normalt på ITorget samt sänds till e-postgruppen Arbetsledare.  

Vill du prenumerera på klass 1-varningar? 
När det gäller varningar i klass 1 skickas dessa som SMS och/eller e-post till alla i 
kommunen som i förväg anmält att man vill ha sådana varningar. Om du vill ha 
sådana varningar, och inte får det idag, hör då av dig till mig per e-post så lägger jag 
till dig på min sändlista. Ange om du vill ha varningen per SMS (och i så fall till vilket 
mobilnummer), som e-post eller båda delarna. De meddelanden som skickas som e-
post är ibland något fylligare än SMS-utskicken. 
 
Alla som prenumererar på klass 1-varningar får också på samma sätt del av varningar 
i klass 2 och 3. 
 
Vi får också genom ett försök som pågår på KTH återkommande varningar om 
trafikpåverkande väder. Även dessa varningar skickas ut till dem som prenumererar 
på klass 1-varningar. 

Tre små reservationer 
 Av uppenbara skäl kan jag endast skicka ut sådana varningar som jag själv 

hunnit få del av.  
 Ibland brister tekniken vid utsändning av SMS från dator så att meddelanden 

kommer fram avsevärt senare än avsett. Eller vid enstaka tillfällen inte alls. 
(E-post har högre leveranssäkerhet.) 

 Utskick görs normalt inte efter klockan 22 på kvällen och inte före kl 06 på 
morgonen.  
 

Med vänliga vinterhälsningar 
 
 
Staffan Gröndahl 

Förklaring av SMHI:s varningsklasser 
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och 
störningar för en del samhällsfunktioner. 
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora 
materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten 
uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. 
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för 
allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. 
Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. 


