
Extremväder 
Vad är det? När och var händer det? 

Hur hanterar olika samhällsaktörer dem? 
 

Gustav Strandberg, Karin Jonsson (SMHI) 
Mats Nordenskjöld (if) 

Maria Rothman (Norrköpings kommun) 
 Erik Glaas, Mattias Hjerpe (CSPR LiU) 

 

 



Vad händer när det 
blir ett skyfall? 

Söderköping 
9 juli 1973 (må) 

179 mm/ dygn 

Norrköping 2011 22-23 juli (lö) 43 mm/4h 

Orust 2002 1-3 aug (to-lö) 180-200 mm/12h 

Köpenhamn 2011 2-3 juli (lö-sö)  150 mm/1,5h 

Malmö 2014 31 augusti (sö) 18 mm/15 min; 32 mm/1h 













Och vad händer när det 
blir en värmebölja? 

Riskgrupper:  

• Äldre,  

• Hjärt-kärlsjukdomar,  

• Lungsjukdomar,  

• Njursjukdomar,  

• Allvarlig psykisk 

sjukdom,  

• Demens,  

• Funktionsnedsättning,  

• Social isolering. 

• Sjukhus blir snabbt 

fulla 

• Kraftigt ökat vård- och 

tillsynsbehov inom 

vården och omsorgen 

• Vattenbrist  skördar 

• Elektronik överhettas 



Vad gör kommuner och regioner för 
att hantera värmeböljor? 

Beredskapsplan/varningssystem 

(Kommuner + Region Skåne) 

• Råd för implementering 

(förankra, förbered larmkedja 

och informationsspridning) 

• Värmevarning från SMHI sätter 

igång 

• Allmänna råd till vårdpersonal 

• Särskilda råd till läkare/ssk 

• Info: Hemtjänstchefer, Chefer 

särskilda boenden, Chefer 

primärvård & hemsjukvård 

• Allmänna råd till anhöriga 

 

 



Vad kan man göra för att sänka 
temperaturen i bebyggd miljö? 

Strategi Åtgärder 

Albedo Välj ljusa reflekterande ytor på 
• Tak och fasader. 
• Gator, torg, parkeringar 

Värme-lagring Välj material med låg värmelagringsförmåga. 
Färre hårdgjorda ytor.  

Vegetation Gatuträd, parker och grönska, gröna tak och 
fasader. 

Skuggning Öka skugga: träd, markiser, solskydd, gators 
riktning. 

Ventilation Öppna ytor – ej tätt och högt. 
Gators riktning 
Placering av byggnader 
Tillgång till fläktar och fjärrkyla 



Att visualisera klimateffekter och 
anpassningsalternativ  

 
Erik Glaas 

 
Tema Miljöförändring 

 

 
 



Upplägg 

 Interaktiv visualisering 

 

 Att stödja beslutsfattande kring klimatanpassning för: 

 husägare 

 dagvattenhantering i svenska kommuner 



Förväntat viktiga klimattrender 

• Fler dagar med skyfall/extrem nederbörd 

• Havsnivåhöjning 

• Ökade årliga medeltemperaturer 

• Fler dagar med värmebölja 

• (Stormar, ökade snölaster) 
 

 

 

 

 



 
    Klimatdata             Interaktiv visualisering 

 
 
       
   Riskkarteringar   
       Byggnadsteknisk information 

 
      



Att stödja beslutsfattande kring 
klimatanpassning för husägare 



VisAdapt™ (visadapt.info) 

Ett web-verktyg som underlättar för husägare att: 
 

- utforska förväntade klimateffekter och risker  
- identifiera anpassningsåtgärder 
 





VisAdapt - Förstasida 



Skriv in adress 



Bygg ditt hus 



Starta VisAdapt 



Klimatförändringskartor –40-60 år 



Nederbörd, temperatur, 
värmeböljor och skyfall 



Förändring, jämförelse och osäkerhet 



Riskkartor 



Havsnivåhöjning och 50/100-årsflöden 



Riktlinjer för anpassning 



Sorterade efter förändringar/risker 



Lanseringskanaler: 
 Klimattilpasning Danmark 

 (klimatilpasning.dk) 
 

 Klimatguiden Finland 

 (ilmasto-opas.fi) 
 

 Klimatilpasning Norge 

 (Klimatilpasning.no) 
 

 Klimatanpassningsportalen Sverige 

 (klimatanpassning.se) 
 

 Försäkringsbolags hemsidor 
 

 Villaägarna etc. 



Att stödja beslutsfattande kring 
klimatanpassning inom Kommunal 

dagvattenhantering 



VISUAL WATER: 
 

En interaktiv visualiseringsplattform för 
klimatresilient urban dagvattenhantering 

och planering 

 



Syfte 
 Utveckla en open-access visualiseringsplattform som kan 

stödja städer att planera för robust dagvattenhantering  

 Fokus på klimatrisker från skyfall och på lösningar såsom 
blå-grön infrastriktur  

 

 



Varför?  
 Underlätta tvärsektoriell dialog och lärande om lösningar 

bortom “rörparadigmet” 

 

 Underlätta för att ta hänsyn till dagvattenfrågor i 
samhällsplaneringen 

 

 Samla, länka och visualisera spridd information på ett 
ställe 





Projektdeltagare: 

Referensgrupp Användarpanel 

 Svensk Försäkring/IF 

 Svenskt Vatten 

 SMHI 

 Skanska 

 Länsstyrelser (Östergötland, 
Stockholm)  

 Kommuner (Norrköping, 
Göteborg, Linköping, Malmö, ...)  

 

 

 Vattenbolag (Tekniska verken, Göteborg 
kretslopp och vatten) 

 Skanska 

 Tyréns 

 SMHI 

 Länsstyrelser (Östergötland, Stockholm)  

 Kommuner (Norrköping, Göteborg, 
Linköping, Malmö, ...)  

 



Frågor till panelisterna? 



Tack! 


