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Exponering/Exposure:  

degree of climate stress upon a particular 

system; either long-term changes in climate 

conditions, or by changes in climate 

variability (IPCC, 2001). 

 

Känslighet/Sensitivity:  

degree to which a system will be affected 

by, or responsive to climate stimuli (Smith et 

al., 2001).  

 

Anpassningsförmåga/Adaptive capacity:  

potential of a system to adjust to climate 

change, including climate variability and 

extremes, so as to moderate potential 

damages, to take advantage of 

opportunities, or to cope with consequences 

(Smit and Pilifosova, 2001). 

 

Vilka klimateffekter 

och hur stora blir de? 

Vad och hur mycket 

påverkas 

systemet/samhället? 

Kan vi motverka 

skadorna/konsekven

serna? 



Klimatsårbarhet i svenska kommuner: 

• Mest för tekniska förvaltningar t.ex. VA, Stadsbyggnad 

och Teknik/Gatukontor  Reaktivt efter översvämningar 

i vattendrag. 

• Mest hur infrastrukturen ”drabbats” snarare än vilka 

konsekvenser det fått för samhället (aktiviteter) 

• Mest enskilda anpassningsåtgärder snarare än 

systematisk sårbarhetsanalys. 

 

• Få kommuner har arbetat med skyfall och värmeböljor 

till dags dato. 

• Lågpunktskarteringar (LST), Malmös skyfallsplan 

(reaktivt), Norrköping (del av anpassning av dagvatten) 



Skyfallet i Malmö aug 2014 

Två visuella representationer: 

• 54 Turning Torsos föll över 

centrala 

• Lokal variation i 

återkomsttider (Svenskt 

Vatten 2016) 

• 25 mm/kvart 

 

Skyfall i Malmö 

Alltså, 

skyfall är 

inte en 

fråga om 

mer rör. 



Vad händer när det blir ett 

skyfall? 



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 (preventiva) 

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 fjärrkyla 



Strategier för att hantera 

effekterna av extremväder 

kräver mångas medverkan 

• Verksamheterna: ”Veta” 

(konsekvenser, bolag, 

• Planera (stadsplanering, strategisk 

planering) 

• Bygga (tillstånd, fastighetsskötsel) 

• Allmänheten: ”Veta” / ”Lita” 

 



GIS-baserat verktyg för integrerad klimat-

sårbarhet och anpassning 

Skyfall 

Översvämning vattendrag 

Värmebölja 

- riskbaserade GIS-lager som innehåller 

information om känsliga objekt och 

aktiviteter och hanteringsförmåga. 

- över tid ”tänds” nya känsliga objekt, t.ex. 

när en ny förskola byggs. Efter åtgärder 

”släcks” objekt och aktiviteter. 

- verktyget är fullt kompatibelt med andra 

GIS. 

- klimatanpassningsansvariga inom 

verksamheterna ansvarar, tillsammans med 

CSPR, för att skapa den första versionen av 

lagren. Därefter ansvarar de för att 

komplettera lagren, t.ex. när en ny förskola 

byggs. 


