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Att planera för en svalare stad
KRISTOFFER MATTISSON, DR MED VET 
AVDELNINGEN FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN

Bakgrund

Temperaturskillnaderna är kopplade både till hälsa och 
till energikonsumption (Garuma 2017, Akbari et al. 
2009, Salamanca et al 2013).

• Ca 15000 dödsfall i Paris 2003 (Europa ca 70000)

• Ca 10000 dödsfall i Moskva 2010

• Sverige 2018?
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Urbana värmeöar

Varför ta fram detta verktyg?

• Studie från Göteborg visar på skillnader inom 
staden på 9 grader (Eliasson och Svensson 
2003).

• Andra studier har visat på ännu större effekt, 
speciellt under tidiga nätter (Garuma 2017)

• Hur förändras klimatet i Sverige?
• Varmare
• Mer nederbörd
• Fler skyfall och kraftiga regn
• Stigande havsnivåer
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Känsliga grupper

• Äldre 

• Kroniskt sjuka 

• Personer med funktionsnedsättning (både fysisk och 
psykisk) 

• Små barn 

• Gravida 

• Personer som tar vissa mediciner. 

Att förebygga hälsoskadlig 
värme i befintlig bebyggelse
(2017-2019)

Kunskapssammanställning
Befintlig kunskap och åtgärder för befintlig 
bebyggelse - inomhus respektive utomhus.

Vägledning
En vägledning för hur hälsoskadlig 
värmeutveckling kan identifieras, förebyggas 
och hanteras i befintlig bebyggelse och dess 
inomhusmiljö 

Verktyg för kartering
En karteringsmetod för potentiella värmeöar i 
tätbebyggelse.
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Kunskapssammanställning utomhusmiljö

”Syftet med rapporten är att 
redogöra för hur och var höga 
temperaturer kan uppstå 
utomhus i en tätort samt olika 
metoder för att kartlägga 
värmestress i befintlig 
bebyggelse…..”

Kunskapssammanställning utomhusmiljö

• Den urbana befolkningen är extra utsatt pga av lokal 
klimatet

• Ökad mängd vegetation en av de mest effektiva 
åtgärderna

• Såväl hög dagstemperatur som hög nattemperatur kan 
leda till ökad ohälsa och dödlighet hos befolkningen.
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Hur och var uppstår höga temperaturer

• Bebyggelse geometri

• Material och ytegenskaper

– Albedo

– Värmelagringskapacitet

– Permeabilitet

• Antropogen värme

• Luftföroreningar

• Storlek på staden

Åtgärder i den fysiska miljön för att 
minska värmestress
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Metoder för att kartlägga temperatur, 
värmeöar och värmestress

GIS-baserat verktyg för kartering
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Syftet med GIS-verktyget

• Metod för att identifiera områden som har högre potential att 
utveckla höga temperaturer vid värmeböljor utifrån den befitnliga
bebyggelsen

• Metoden syftar till att identifiera områden som kan behöva 
utredas vidare och är tänkt som ett screening verktyg 

• Kommunerna själva alternativt länsstyrelserna är tänkt målgrupp 
för användning

• Tanken var att utgå ifrån redan existerande kunskap om 
samband mellan markanvändning och temperatur med 
utgångspunkt i den kunskapssammanställning som gjorts av 
Göteborg universitet (Projektet är begränsat i tid, 150 000sek)

Inledande bedömning

Ju tätare och större staden är desto högre är den generella 
risken för att höga temperaturer ska uppstå. Den generella 
kopplingen mellan antal invånare och den maximala effekten 
av värmeön:

• 1 000 000 invånare ger en intensitet på ca 8°C

• 100 000 invånare ger en intensitet på ca 6°C

• 1 000 invånare ger en intensitet på upp till ca 2°C
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Definiera studieområde

Skala 400*400m

Marktäckning och potential att utveckla 
höga temperaturer

Klassificering i 
verktyget 

Ursprungsklasser i 
Nationella 
marktäckedata 

Kommentarer 

Hög vegetation 1 Skog  Bidrar till att sänka temperaturer. 

Hårdgjorda ytor 4.2 Öppen mark utan 
vegetation 

5.1 Artificiella ytor med 
byggnader 

5.2 Artificiella ytor utan 
byggnader 

Bidrar till att höja temperaturer. 

 

Låg vegetation 2 Öppen våtmark  

3 Åker 

4.1 Öppen mark med 
vegetation  

Anses i den sammanvägda klassningen vara 
neutral. 

Öppna vattenytor 6 Vatten  

 

Anses var neutralt då öppna vattens inverkan på 
temperaturen anses var begränsad. Räknas 
därmed bort från rutans area. 

- 7 Oklassat 

 

Oklassad marktäckning exkluderas ur analysen 
och behandlas i praktiken som låg vegetation, 
vilken anses vara neutral. Om det finns oklassat 
(som är okänt) så räknas det bort från rutans 
area. 
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Klassificering av marktäckningsdata

Andel av faktorer som påverkar

Hög vegetation 
<10%
Hårdgjorda ytor 
>70%
Byggnadsdensitet 
>20% 
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Känsliga grupper

Antal personer över 65 år 

Diskussion

• En step-by-step instruktion för hur analysen ska genomföras

• Individuella faktorer eller sammanvägda riskområden

• Identifierar områden som behöver utredas vidare i förhållande 
vilka åtgärder som behövs

• Storlek på staden ger en fingervisning kring behov av åtgärder

• Andra faktorer i den bebyggda miljön 

– Byggnadsorientering

– Byggnadshöjd 

– Avstånd till centrum


