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Sammanfattning
Den globala uppvärmningen medför klimatförändringar som gör att extremväder
som skyfall och värmeböljor förekommer allt oftare. I framtiden beräknas dessa
händelser bli ännu mer frekventa och intensiva, vilket gör det nödvändigt att
klimatanpassa våra samhällen så att de blir mer motståndskraftiga. I städer gör
hårdgjorda ytor och tätt placerade byggnader att riskerna ökar för både
översvämningar och ohälsosamt höga temperaturer. Med en klimatanalys kan
områden som är särskilt hotade av dessa problem identifieras. Syftet med detta
arbete är att undersöka hur värme- och skyfallskartering av Ystad tätort kan
användas för att komma fram till var relevanta insatser bör göras. Fokus har framför
allt lagts på platser med känsliga verksamheter som förskolor och äldreboenden.
Metoderna som använts är praktiskt arbete i olika datorprogram, en litteraturstudie
som främst inriktats på naturbaserade lösningar, ett fältstudiebesök i Ystad, samt
diskussioner med konsultbolaget Tyréns ämnesexperter. Fyra olika förskolor valdes
ut för närmre studie och för dessa har förslag på åtgärder tagits fram. Plantering av
träd visade sig vara effektivt för att minska strålningstemperaturen och skapa ett
behagligare klimat. Fördröjningsytor och dammar ansågs vara bra lösningar för att
bromsa upp vattenflöden så att risken för byggnadsskador till följd av översvämning
minskar. Synergieffekter mellan de olika lösningarna uppvisade att värmeåtgärder
inverkar positivt för skyfallsreglering och vice versa. Slutligen visualiserades
åtgärdsförslagen för de utvalda verksamheterna.
Ämnesord
Klimatanpassning, strålningstemperatur, värmestress, skyfall, översvämning,
naturbaserade lösningar, klimatåtgärder, förskolor
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Förord
Jag vill tacka mina handledare och alla medarbetare på Tyréns som har hjälpt mig
under arbetet och funnits tillgängliga för diskussioner kring olika lösningar. Ert stöd
och vägledning har varit oerhört värdefull under mitt examensarbete. Jag vill även
tacka Ystad kommuns klimatstrateg för guidning vid mitt besök på förskolorna i
Ystad.
Tyringe, maj 2022
Maria Hästhov
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Ordlista
Albedovärde – värdet på ytors förmåga att absorbera värme.
Biologisk mångfald – artrikedom bland djur och växter.
Ekosystemtjänster – samhällstjänster vi får genom att nyttja naturlösingar.
Erosion – nednötnining av jord och berg som orsakas av tex rinnande vatten.
Evaporation – vatten som avdunstar och övergår till ånga.
Evapotranspiration – den totala avdunstningen från vatten (evaporation) och från
vegetation (transpiration).
GIS – geografisk informations system
Himmelsfaktor – del av himmeln som är synlig från marknivå.
NBS – naturbaserade lösningar (nature based solutions).
Permeabla ytor – markskikt som släpper igenom regnvatten.
Recipient – mottagande vattendrag.
Resiliens – förmågan att stå emot och klara av en förändring, återhämta sig och
vidareutvecklas.
Sedumtak – tak som är täckt med tåliga fetknoppsväxter.
Skyfallskartering – kartläggning av områden som riskerar att översvämmas vid
skyfall.
Strålningstemperatur – summan av kortvågig strålningen från solen och
långvågig strålningen från omgivningen.
Synergieffekt - kombinerad effekt av två lösningar som ger större fördelar än om
lösningarna implementerats var för sig.
Tippingpoint – tröskel för när det inte längre går att reversera de skador vi
åsamkat planeten.
Transpiration – vatten som avges till ånga genom växtbladens klyvöppningar.
VA – vatten och avlopp.
Värmeö – det varmare klimat som uppstår i städer jämfört med omgivande
landsbygd.
Värmekartering - kartläggning av områden som riskerar höga
strålningstemperaturer under värmeböljor.
Växthusgaser – gaser som ökar den globala uppvärmningen, tex koldioxid, metan
och ozo
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Inledning
Den globala uppvärmningen som sker till följd av människans utsläpp av
växthusgaser medför klimatförändringar som är ett direkt hot mot vår egen existens.
Uppvärmningen av jorden förväntas överstiga 1,5 grader inom 10 - 20 år, vilket
kommer medföra mer frekventa och intensiva extremväder (IPCC 2021; Lee &
Mayer 2018). Redan i dagsläget konstateras att skyfall, värmeböljor, stormar och
skogsbränder förekommer allt oftare världen över (Cortinovis, Olsson, Boke-Olén
& Hedlund 2022; IPCC 2021). Den ökande globala medeltemperaturen gör att vi
närmar oss tröskeleffekter, så kallade tippingpoints, då det inte längre går att
reversera de skador vi tillfogat planeten. Konsekvenserna blir då bland annat
omfattande isavsmältning från Arktis och glaciärer, betydligt högre
havsnivåstigning, metanutsläpp till följd av tinande permafrost och en avtagande
golfström. Om detta sker så uppstår en eskalerande snöbollseffekt som kommer att
driva på takten av klimatförändringarna ytterligare. Även om målet med kraftiga
utsläppsreduceringar nås inom det snaraste och temperaturstegringen stabiliseras,
kommer vi i 20 - 30 års tid framöver att vara fortsatt drabbade av klimatförändringar
till följd av de utsläpp som redan har gjorts (IPCC 2021). Därför är inte bara
satsningar på minskade växthusgasutsläpp nödvändig, utan även genomgripande
förändringar av samhällsstrukturer är ett måste, för att kunna anpassa våra
samhällen till de utmaningar som väntar.
Allt större kunskap om sambandet mellan klimatförändringar, ekosystem och
mänskliga samhällen har under de senare åren växt fram. Samhällena påverkar
ekosystemen och beroende på hur mänskligheten agerar kan den biologiska
mångfalden antingen stärkas eller försvagas. Biologisk mångfald har stor påverkan
på klimatförändringarna, då artrikedom ger välmående hav och växter som binder
koldioxid från atmosfären (IPCC 2022a). Ekosystem med stor artrikedom har också
högre grad av resiliens mot klimatförändringar och kan bistå de mänskliga
samhällena med ekosystemtjänster. För att dessa naturens tjänster ska komma oss
till godo och kunna stärka samhällenas resiliens, krävs både kunskapshöjning,
ekonomiska satsningar och styrning i rätt riktning av världens beslutsfattare (IPCC
2022a).
Enligt Mitsch och Joergensen (1989) utvecklades konceptet ”ecological
engineering” (ekologisk ingenjörskonst) av den amerikanske ekologen H.T. Odum
redan på 1960-talet. Ecological engineering definieras som utformningen av
hållbara ekosystem som integreras i det mänskliga samhället till gagn för både
människa och miljö. I slutet av 1980-talet började Mitsch och Joergensen använda
konceptet för bland annat hållbart jordbruk och rening av avloppsvatten (Mitsch &
Joergensen 1989). Detta lade grunden för vad som senare kom att kallas ”nature
based solutions” (NBS), det vill säga naturbaserade lösningar. Enligt Badura,
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Lorencová, Ferrini & Vačkářová 2021) definierades NBS för första gången
officiellt år 2015 av Europeiska Kommissionen på följande vis:
Actions address environmental, social and economic challenges
simultaneously by maximizing the benefits provided by nature (…)
inspired by, supported by, or copied from nature.
(European Commission 2015 se Świerkosz & García 2022)
NBS har dock använts sedan början av 1990-talet, främst för dagvattenhantering. I
Malmö anlades exempelvis den första våtmarken för hållbar stadsavvattning,
Toftanäs våtmarkspark, redan år 1989 (Stahre 2008). Under 1990-talet blev det allt
vanligare med användning av NBS för att ta hand om dagvatten och därför växte
dammar, konstgjorda bäckar, svackdiken och infiltrationsytor fram på olika platser
i Malmö. I en stadsdel med överbelastat avloppssystem påbörjades i slutet av 1990talet projekt Ekostad Augustenborg (ibid.). Här anlades gröna tak, kanaler, vallar,
dammar och permeabla markskikt för att kontrollera regnvattnets avrinning. I
början av 2000-talet växte Bo01-området fram i Västra hamnen, där innovativa
tekniker för dagvattenhantering skapade estetiska och miljömässiga värden (ibid.).
NBS har på senare tid allt oftare börjat användas som strategi för både anpassning
och begränsning av klimatrelaterade samhällsproblem (Świerkosz & García 2022;
Cortinovis et al. 2021). Flera olika definitioner av NBS har tillkommit, som
beroende på vetenskapligt område och forskarbakgrund fokuserar antingen på
hållbarhetsutmaningar till följd av klimatförändringar, eller på återställande av
biologisk mångfald. Flera forskare är dock överens om att NBS har
multifunktionalitet och ger upphov till positiva synergieffekter (Świerkosz &
García 2022). Enligt Świerkosz och García (2022) omfattas NBS-konceptet av fyra
kärnidéer:
1.
2.
3.
4.

Åtgärder som är inspirerade av och drivna av naturen
Ingripanden för samhälleliga klimatutmaningar
Tillhandahållande av ekosystemtjänster
Kostnadseffektiva lösningar

Enligt Naturvårdsverket (2021) är NBS ett paraplybegrepp för arbetet med
ekosystemtjänster, klimatanpassning och grönblå infrastruktur där fokus ligger på
urbana frågor. Deras definition av NBS lyder:
Multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika
samhällsutmaningar… …genom att skydda, utveckla eller skapa
ekosystem… ...samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt
välbefinnande främjas.
(Naturvårdsverket 2021)
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur stadskärnor kan klimatanpassas med
avsikt att motverka risk för värmestress till följd av hög strålningstemperatur, samt
risk för översvämning till följd av skyfall. Ystad kommun har beställt en skyfallsoch värmekartering av konsultföretaget Tyréns och syftet är att med hjälp av denna
kartering ta reda på var i Ystad tätort det är mest relevant att göra insatser mot
klimatrisker. Målet är att tillsammans med Tyréns utarbeta och presentera
åtgärdsförslag för känsliga verksamheter som ligger i problemområden för värme
och skyfall, hitta synergieffekter mellan de olika insatserna, samt att visualisera
valda åtgärder.
Frågeställningar:
1. Vilka känsliga verksamheter i Ystad tätort ligger i riskområden för
översvämning och höga strålningstemperaturer?
2. Vilka åtgärder bör användas för klimatanpassning av dessa verksamheter i
Ystad, för att på ett effektivt sätt reducera riskerna?
3. Vilka positiva synergieffekter kan uppstå mellan föreslagna åtgärder?

Avgränsningar
Studiens åtgärdsförslag fokuserar främst på naturbaserade lösningar och omfattar
endast några utvalda platser i Ystad tätort där båda klimatriskerna detekterats vid
känsliga verksamheter. Huvudfokus ligger på värmeproblematik och lösningar för
dessa, men även några lokala skyfallsåtgärder har tagits fram för att kunna referera
till möjliga synergieffekter. Inga beräkningar med modellverktyg har gjorts för
skyfallsåtgärderna, utan har enbart visuellt simulerats i Scalgo Live.
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Bakgrund
Klimatanpassning och hållbar samhällsutveckling
Våra samhällen behöver genomgå en transformation och bli klimatanpassade för att
vara mindre sårbara och kunna möta de framtida utmaningar som väntar oss.
Värmeböljor och översvämningar är redan ett faktum, men de kommer att ske mer
frekvent i framtiden. Därför är det viktigt att man i stadsplaneringen på ett hållbart
sätt förebygger mot extremväder som kan utgöra risker för samhällens infrastruktur
eller påverka människors hälsa och säkerhet (Badura et al. 2021). I den hållbara
samhällsutvecklingen måste hänsyn tas till tre olika dimensioner; ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet. Modellen som syns i figur 1 har sitt ursprung från
Bruntlandsrapporten (FN 1987) och belyser att alla tre dimensioner har lika värde.
Det finns även modeller där den ekologiska hållbarheten anses utgöra basen som
bär upp de övriga två, men gemensamt för båda synsätten är att det inte går att
uppnå bestående hållbarhet utan att ta hänsyn till alla tre dimensionerna (Boverket
2020).

Figur 1. Balanserad hållbarhetsmodell. Bild: M. Hästhov

Figur 2. Nationella miljömål. Bildkälla med tillstånd:
Sveriges Miljömål u.å.

Sveriges miljömål
För att uppnå ett effektivt miljöarbete beslutade Sveriges riksdag år 1999 om att
anta 15 miljökvalitetsmål. 2005 tillkom ett 16:e mål för växt- och djurlivet och
senare har även ett vägledande generationsmål samt flera kompletterande etappmål
tagits fram. Målen har utvecklats efterhand och fått mer precisering mot hållbar
utveckling och klimatpolitik. (Sveriges miljömål 2021). Flera av målen som har
koppling till klimatanpassning syns i figur 2, exempelvis Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett
rikt växt och djurliv, samt Giftfri miljö (Folkhälsomyndigheten 2021).
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Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer en universell plan (Agenda 2030) med 17
globala mål för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Följande mål (figur 3) kan ses som mest relevanta för klimatanpassning av städer
(Klimatanpassningen 2019):
Då värmeböljor förväntas bli både fler och mer intensiva i
framtiden behöver anpassning ske för att höja det mänskliga
välbefinnandet och reducera antalet dödsfall till följd av
extrema temperaturer. Vårdhem och sjukhus bör utrustas med
kylanläggningar för att reglera inomhustemperaturer för
särskilt utsatta grupper och fler träd bör planteras för att reglera
värmeexponeringen utomhus (ibid.).
Dricksvattenförsörjningen förväntas kunna bli sårbar i vissa
områden i Sverige som en effekt av klimatförändringarna
(ibid). Våtmarker och regnbäddar uppehåller vattnet, bidrar till
grundvattenbildning, samt hjälper till att rena vattnet på
naturlig väg genom växtlighet och lager av sand och grus
(Dagvattenguiden 2013).
Städer och samhällen behöver anpassas för att kunna möta
framtida klimat med skyfall, värmeböljor och förhöjda
havsnivåer. Skador relaterade till översvämning kan minskas
genom att exempelvis låta göra en skyfallskartering. På så vis
kan särskilt sårbara områden pekas ut och åtgärder kan vidtas
för att öka stadens motståndskraft (Klimatanpassningen 2019).
För att begränsa den globala uppvärmningen till en 1,5 grads
temperaturhöjning måste våra växthusgasutsläpp reduceras
kraftigt. Samtidig måste klimatanpassningsåtgärder införas så
att samhällena kan förhålla sig till de nya förutsättningarna. Ju
högre temperaturhöjning, desto svårare blir det att möta kraven
på anpassning (ibid.)
När naturens ekosystem är i balans gynnas den biologiska
mångfalden som i sin tur hjälper oss att bli mer
motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Genom att
implementera grönska och vattenstråk i samhällena kan
naturens ekosystemtjänster tas tillvara och stärka vår förmåga
att anpassas (ibid.).
Figur 3. Globala mål 3, 6, 11, 13 & 15. Bildkälla med tillstånd: Globala Målen
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Tyréns klimatanpassningsverktyg
Konsultföretaget Tyréns har utvecklat klimatanpassningsverktyget SKAYE för att
hjälpa kommuner och större fastighetsbolag att ta fram skyfallsplaner/
klimatanpassningsplaner (Tyréns 2021a). SKAYE levererar ett heltäckande
beprövat och digitalt genererat GIS-underlag som visar var det finns klimatsrisker
för byggnader, ledningsnät och samhällsviktiga funktioner. Verktyget bygger på att
beslutsbedömningar från riktiga praxisfall har integrerats i verktyget via en kod,
som ersätter det arbetet som vanligen tar en VA-handläggare eller VA-ingenjör
mycket lång tid att utföra. I programmet sätts ”pepparkaksformar” ut runt alla
byggnader, sedan samlas aktuell information in och därefter gör koden samma jobb
som en handläggare. Utöver att SKAYE sparar in tid så elimineras även mänskliga
fel och godtyckligt fattade beslut, vilket innebär att mer exakta och tillförlitliga
resultat kan levereras. SKAYE är uppdelat i fem moduler:
•
•
•

SKAYE Surface (ytavrinning)
SKAYE Sewage (ledningsnät)
SKAYE Ocean (havsnivåer)

•
•

SKAYE-HAI (värmekartering)
SKAYE Community
(samhällsviktiga funktioner)

SKAYE Surface beräknar volymen markvatten närmst husväggar, risk för skador
baserad på beprövad skadekravsmetodik, samt areal av marköversvämning vid
skyfall.
SKAYE Community analyserar skyfallsrisk för människoliv och framkomlighetsanalys för blåljuspersonal. Olika beräkningsmetoder används för att tydliggöra var
det finns risk för människor att vistas utomhus, vilka vägsträckor och
samhällsviktiga verksamheter som behöver frigöras från vattenmassor, samt var
brandbilar inte kan komma åt byggnader under ett skyfall.
SKAYE Sewage analyserar dag-, spill- och kombinerade ledningsnäts kapacitet och
kondition, beräknar var det kan uppstå flaskhalsar där kapaciteten är otillräcklig,
samt gör en överlagringsanalys för risk av bräddning till känsliga recipienter.
SKAYE Ocean beräknas på samma sätt som Surface och synkas sedan mot Sewage,
där resultatet illustrerar vilka delar av ledningsnätet som behöver åtgärdas för att
undvika negativa följder av framtida havsnivåhöjningar.
SKAYE-HAI är värmekartering som beräknas i modellen Solweig från Göteborgs
universitet. Strålnings- och meterologiska data används för att beräkna
strålningstemperaturen av de ytor där människor exponeras för direkt sol. Hänsyn
tas till rumsliga data som skuggeffekter och strålning från byggnader, terräng och
växtlighet i omgivningen. Resultatet behandlas därefter av Tyréns kod HAI för att
tydliggöra områden med stark strålningstemperatur. Dessa överlagras slutligen mot
data om känsliga verksamheter som förskolor och äldreboenden, för att få fram
vilka av dessa platser som är utsatta för värmestress (Tyréns 2021a).
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Klimatanpassning av Ystad
Ystad tätort är en hamnstad som ligger i Ystad kommun beläget på Skånes sydkust.
Tätorten har en area på 1 099 hektar och ett invånarantal på ca 20 195 personer i
tätorten (SCB 2021). Staden har blandad bebyggelse och i centrum finns många
bevarade korsvirkeshus med anor från medeltiden. Klimatet i staden är tempererat
och under sommaren ligger medeltemperaturen på ca 22 grader under dagen och 13
grader på natten (Vackert väder 2022). Antal solskenstimmar per år är 1 760 och
medelnederbörd är 640 mm regn/år (Ystad.com 2010). Ystad tätort har 6
kommunala förskolor, 6 privata förskolor (Ystads kommun 2022a) och 4
kommunala äldreboenden (Ystads kommun 2022b) där särkilt utsatta grupper för
värme visats.
Ystad kommun har konsulterat Tyréns och beställt en skyfalls- och värmekartering
för några utvalda tätorter, samt en åtgärdsplan för att rusta kommunen inför de
skador som kan uppstå vid skyfall. Förslag på lokala värme- och skyfallsåtgärder
för vissa känsliga verksamheter leverars i samband med detta examensarbete.

Värmestress i urbana områden
Klimatförändringarna medför att värmeböljor kommer att bli allt vanligare, även
för länder som ligger på de nordligare breddgraderna. En värmebölja definieras av
en sammanhängande period på minst fem dygn då lufttemperaturen överskrider 25
°C (SMHI 2022). I figur 4 visas var i Sverige det var mest vanligt förekommande
med värmeböljor under perioden 1961 - 1991 respektive under perioden 1991 –
2020. Antalet platser i Sverige där värmeböljor uppstår har alltså ökat markant de
senaste 30 åren (ibid.).

Figur 4. Förändringar i utbreddhet av värmeböljor i Sverige över tid. Bildkälla med tillstånd: SMHI
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Den urbana värmeön
Städer tenderar över lag att ha en mycket varmare lufttemperatur än sin omgivande
landsbygd. Fenomenet kallas värmeöeffekten och märks huvudsakligen nattetid
(IPCC 2021). Normalt kyls luften av under natten då solen har gått ner, men i
städerna hålls temperaturen kvar, vilket beror på flera saker. Enligt
Folkhälsomyndigheten (2019) är byggnadsgeometrin avgörande för hur god
luftgenomströmningen är i städerna, ju tätare och högre bebyggelsen är, desto
mindre vind kan cirkulera mellan husen och då hålls värmen kvar. Utformningen
på samhällena spelar också roll, stora och cirkulärt formade tätorter blir varmare än
mindre och avlångt utbredda städer (ibid.). Även val av byggnadsmaterial och typ
av markskikt har stor betydelse. Enligt IPCC (2021) finns termiska egenskaper i
både betong, tegel och asfalt, vilket absorberar och lagrar värme. Det samma gäller
för alla mörkfärgade ytor med lågt albedovärde som ”laddas” med värme under
dagens soltimmar. På natten avger sedan dessa material värmen till omgivningen i
en exoterm reaktion, vilket medför att luften fylls på med ny värme nattetid, trots
att solen gått ner. Ju fler och större ytor av dessa absorberande material i en stad,
desto högre temperatur blir det nattetid (ibid; figur 5).

Figur 5. Högre lufttemperatur i bebyggda områden nattetid. Bild: M. Hästhov baserat på illustration från SMHI (2020).

Andra faktorer som påverkar den urbana värmeön är antropogen värmeavgivning
så som uppvärmning av bostäder, spillvärme från luftkonditioneringssystem,
utsläpp från industri och trafik, samt från mänsklig metabolism (IPCC 2021).
Vegetation och vattendrag bidrar i hög grad till lokal nedkylning av luften (figur 5)
genom transpiration och avdunstning. I områden där dessa naturinslag saknas eller
är otillräckliga förstärks i stället den urbana värmeöeffekten (ibid.). Det lokala
klimatet i tätorter påverkas även av vilken geografisk klimatzon de ligger i, hur
långt avståndet är till havet, samt topografi och höjd över havsytan
(Folkhälsomyndigheten 2019). Nätter då temperaturen inte understiger 20°C
klassas som ”tropiska” och då ges inte människokroppen någon chans till
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återhämtning från påfrestade värme (SMHI 2022). Eftersom städer kommer att
fortsätta växa och förtätas på grund av ökad befolkningstillväxt, kommer även
stadsvärmen att tillta. Med intensivare, längre och mer frekventa värmeböljor till
följd av klimatförändringar späs fenomenet med värmeöar på ytterligare, vilket
kommer att påverka städer och dess invånare i stor skala i framtiden (IPCC 2021).
Strålningstemperatur
Dagtid är värmeöeffekten inte lika märkbar, eftersom lufttemperaturen är ungefär
likvärdig överallt när solen är uppe (Folkhälsomyndigheten 2018). Inom städerna
kan det dock uppstå ”hotspots” med extra varma områden som är särskilt
exponerade för solinstrålning. Detta beror på strålningstemperaturen, som är den
sammanlagda kortvågiga strålningen från solen och den långvågiga strålningen från
uppvärmda hus- och markytor (Miljöbarometern 2021). För strålningstemperaturen
har förtätade stadskärnor en omvänd effekt än för lufttemperaturen, för medan höga
tätt placerade huskroppar påverkar nattliga värmeöar negativt, kan dessa ge
skyddande skugga för solen mitt på dagen (Miljöbarometern 2021;
Folkhälsomyndigheten 2018). Enligt Kima, Lee, Brown, Kim, Kim och Sung
(2022) är företeelsen beroende av hur mycket solljus som når marken, vilket mäts
med grad av himmelsfaktor (figur 6). Höga hus eller skymmande träd medför en
låg himmelsfaktor med mindre solinstrålning. Av samma anledning har öppna ytor
som torg och andra oskyddade platser hög himmelsfaktor och kan därför bli extremt
varma (Kima et al. 2022). Graden av stålningstemperatur för stadsgator och
husfasader påverkas även av vilket väderstreck som gatorna ligger i. I tät
bebyggelse blir gator i nord-sydlig riktning som varmast en kort stund mitt på dagen
då solexponeringen är som störst. Gator i öst-västlig riktning är som mest solbelysta
under för- och eftermiddag, men husfasader som vetter åt söder längs med dessa
gator utsätts för stark sol under stora delar av dagen (Folkhälsomyndigheten 2019).

Figur 6. Strålningstemperaturen styrs av himmelsfaktorn som påverkas av byggnadsgeometrin. Bild: M. Hästhov

Trots att lufttemperaturen är ungefär den samma överallt dagtid, så gör
strålningstemperaturen att klimatet upplevs som mycket varmare om man
exponeras för direkt solljus. Strålningstemperaturen påverkas inte av faktorer som
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vind, luftfuktighet eller avkylning genom avdunstning, men varierar däremot
kraftigt beroende på skuggförhållanden (SMHI 2020). Under exempelvis ett träd
kan klimatet kännas behaglig, medan värmen upplevs besvärande i direkt solljus,
trots att lufttemperatur är densamma på båda platserna (Tyréns 2022a). Detta beror
på att strålningstemperaturen är lägre i skuggan från trädet, medan den i direkt
solljus är mycket högre än lufttemperaturen (figur 7).

Figur 7. Strålningstemperaturen är avgörande för hur vi upplever klimatet. Bildkälla med tillstånd: Tyréns

Hälsorisker till följd av värmestress
De lokala variationerna av termiska förhållandena är viktiga ur ett hälsoperspektiv.
Undersökningar visar att det extremväder som medförde störst antal dödsfall i
Europa under perioden 1991–2015 var värmeböljor, med 130 kumulativa dödsfall
per 1 miljon människor (Badura et al. 2021). För dödlighet i samband med andra
händelser av extremväder (som översvämning, stormar, skogsbränder, kyla) var
värdet 12,5, alltså betydligt lägre. Studien visar att risken att avlida i förtid relaterat
till extremväder är störst för den befolkning som bor i städer, vilket nästan 73% av
Europas befolkning gör (ibid.).
Riskgrupper och ökad dödlighet
Enligt Folkhälsomyndigheten (2022) är höga temperaturer påfrestande för hälsan, i
synnerhet för följande riskgrupper:
•
•
•

Äldre
Små barn
Gravida

•
•
•

Kroniskt sjuka
Personer med viss medicinering
Funktionsnedsatta personer
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Dessa grupper har nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller reagera på
fara och löper därför större risk att drabbas av exempelvis uttorkning och nedsatt
allmäntillstånd, men även allvarligare tillstånd som värmeslag, kramper och
hjärtinfarkt. När värmeböljor blir ihållande under flera dygn får den mänskliga
kroppen ingen chans att återhämta sig och då ökar både hälsoproblem och dödlighet
(Folkhälsomyndigheten 2022).
Gränsen för när strålningstemperaturen börjar upplevas besvärande och utsätter
våra kroppar för hög värmestress passeras vid cirka 46 0C (Bäcklin, Lindberg,
Thorsson, Rayner och Wallenberg 2021; Tyréns 2022a, figur 8). Vid
strålningstemperaturen över 57 0C upplever vi omgivningen som mycket het och
påverkas i hög grad av värmestress (Tyréns 2022a; figur 8). Studier visar att
strålningstemperaturer över 59°C ökar mortalitetsrisken med 10 % för befolkning
över 80 år. Även andra åldersgrupper är utsatta för risk, men inte i samma stora
utsträckning som de äldre (Miljöbarometern 2021; Lee & Mayer 2018).

Figur 8. Strålningstemperaturen relaterad till upplevd termisk komfort och värmestress. Bildkälla med tillstånd: Tyréns

En studie av förskolor i Göteborg visar att lekytor utomhus vanligen har alldeles
för få platser med skugga och ofta i kombination med stora asfalterade ytor som
binder värmen till sig (Bäcklin et al. 2021). Studien belyser att alltför höga
temperaturer i förskolors utemiljöer medför att barnen blir dåsiga och överhettade,
så till den grad att personalen måste prioritera omsorg före pedagogisk verksamhet.
Flera förskolor använder solsegel och parasoller för att skapa svalka, men dessa
upplevs otillräckliga, krävande att underhålla och har oftast kort livslängd. I stället
rekommenderas fler träd för att skapa hälsosammare livsmiljöer som ökar
förskolebarnens välbefinnande (Bäcklin et al. 2021). Enligt Åström, Bjelkmar &
Forsberg (2019) visar ett stort antal studier att höga temperaturer ökar dödsfallen i
Sverige. Under högsommaren 2018 dog uppskattningsvis drygt 600 personer fler
än förväntat till följd av värmeböljan (ibid.). I slutet av detta sekel beräknas dödsfall
i samband med värmeböljor bli 50 gånger vanligare än de är idag. I Sverige
förväntas värmeböljor vid denna period återkomma vart tredje till femte år och i
södra Sverige bedöms lufttemperaturer på 40 0C inträffa vart tjugonde år vid denna
tidpunkt (Folkhälsomyndigheten 2021).
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Skyfall
Definitionen av skyfall är enligt SMHI (2021a) ett regn som faller med 50 mm
under en timme eller minst 1 mm under en minut. Detta är en stor mängd nederbörd
som faller på kort tid och ökar risken för översvämning. Regnets storlek beskrivs
alltså av dess mängd och varaktighet, men även med begreppet ”återkomsttid”. Om
återkomsttiden för ett skyfall är 100 år så är sannolikheten att för att detta ska
inträffa 1% för varje enskilt år under 100 års tid (SMHI 2021b). Sådana skyfall
kallas därför för 100-års regn. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB (2017) medför klimatförändringarna att det som idag betraktas
som 100-års regn kommer att inträffa oftare i framtiden och därför är det nödvändigt
att våra samhällen anpassas med skyfallsåtgärder för att bli mer motståndskraftiga.
Sedan Plan- och bygglagen ändrades den 1 augusti 2018 har Sveriges kommuner
ansvar för att planera begränsning av skyfallsskador (SMHI 2018). Genom att göra
en skyfallskartering kan man på ett effektivt sätt identifiera vilka platser och
byggnader som kommer att översvämmas vid häftiga regn (Tyréns 2021b).
Resultaten kan vara till hjälp för kommuner att veta vilka områden som bör
prioriteras för utredning av åtgärder. Vatten från skyfall kan både fördröjas för att
sakta ner flödet så att vattnet ges tid att sjunka undan, och ledas om för att undvika
översvämning av olämpliga områden (ibid.).
Exempel på skyfallsåtgärder som fördröjer vatten är nedsänkta ytor, dammar,
regnträdgårdar och växtbäddar (Projektering.nu 2022; Tyréns 2021b).
Skyfallsåtgärder som leder om vatten är skyfallsvägar, kanaler, svackdiken och
rännor, men även markhöjning, kantsten och stödmurar (ibid.). Skyfallsåtgärder och
dagvattenåtgärder kan många gånger överlappa varandra då många av lösningarna
är likartade. Men medan dagvattenhantering främst handlar om att jämna ut flöden
vid normal nederbörd, är målsättningen med skyfallshantering att skydda
bebyggelse och vägar från översvämning vid 100-års regn (Projektering.nu 2022).
Ibland har dock välplanerade dagvattenlösningar, som de i Augustenborg, visat sig
kunna hantera även stora vattenmassor effektivt (Naturvårdsverket 2021). När
Malmö drabbades av ett kraftigt skyfall 2014 uppstod vattenskador på stadens
byggnader motsvarande en kvarts miljard kronor, men stadsdelen Augustenborg
klarade sig helt från skador (SMHI 2018).
Skyfallsåtgärder kan utföras på mikro-, meso-, makronivå. Mikroåtgärder är
småskaliga lösningar på villatomter eller något större lösningar för flerfamiljshus
och olika verksamheter. Mesoåtgärder är mellanstora lösningar för att fördröja och
leda om vatten på allmän platsmark som parkeringar, gator och grönytor.
Makroåtgärder är storskaliga lösningar för att samla och fördröja stora
vattenvolymer, exempelvis med skyfallsvägar och större översvämningsytor
(Projektering.nu 2022).
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Naturbaserade lösningar (NBS)
NBS i städer
I IPCC (2022) senaste rapport rekommenderas NBS i form av grönblå infrastruktur
för att klimatanpassa urbana miljöer. Här nämns åtgärder som gatuträd, parker,
gröna tak och fasader, vattenstråk, permeabla ytor och stadsodling för att minska
risken för skadliga temperaturer och översvämning i samhällen (figur 9).
•
•
•

Träd, buskar, blommor
Gröna tak och fasader
Permeabla markytor

•
•

Vattenstråk och dammar
Stadsodling

Figur 9. Naturbaserade lösningar i stadsmiljö. Bildkälla med tillstånd: C/O City

Träd, buskar, blommor
Enligt Lee och Mayer (2018) är skuggning från träd effektivt för att minska
mänsklig värmestress. Ju mer skugga desto större effekt och således spelar trädens
art, dimension och krontäthet roll (figur 10; tabell 1). Medelstora, helt bladade träd
kan enligt Bäcklin et al. (2021) blockera solstrålningen med 97 %, vilket minskar
uppvärmningen av intilliggande mark och väggytor, så att strålingsvärmen från
dessa reduceras. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är blockeringen 95-99 %
sommartid när lövverket är fullt utvecklat och 48-60 % vintertid när löven fällts.
Även lufttemperaturen kyls ner av både träd, buskar och andra grönytor, genom
växternas transpiration. Effekten blir större ju mer vidsträckt ett grönområde är (Lee
& Mayer 2018) och kylresponsen från parker kan påverka mikroklimatet flera
hundra meter bort, även om effekten avtar ju längre från parken man kommer
(Folkhälsomyndigheten 2018).
Fältstudier i Tyskland har visat att när himmelsfaktorn minskas med 10% till följd
av skuggning från trädkronor, så sänks lufttemperaturen med 0,2 grader och
strålningstemperaturen med 3,8 grader under varma sommardagar (Lee & Mayer
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2018). Vid en studie i Italien användes en värmekamera för att registrera hur
yttemperaturen sänktes på gräs, sten och asfalt i urbana miljöer när dessa under heta
sommardagar hamnade i skuggan från träd. Medelvärdet för nedkylningen av gräs
blev 8,5 °C, för stenytor 12,9 °C och för asfalt 16,4 °C, bara en kort stund efter att
materialen kommit in i skuggan (Speak, Montagnani, Wellstein & Zerbe, S. 2020).

Figur 10. Trädstorlekar. Bild: M. Hästhov modifierad efter Tyrens (2022a).

Enligt Cortinovis et al. (2021) är plantering av träd den NBS som utklassar alla
andra åtgärder gällande reducering av värme i städer. Träd bidrar även till att
bromsa upp flödet från regnvatten, både genom att absorbera regnet i sitt kronverk
och genom att rotsystemet suger till sig stora vattenmassor (Badura et al. 2021;
Naturvårdsverket 2021). Rotsystemet från träd och buskar hjälper också till att
motverka erosion, genom att stabilisera markförhållandena då jorden binds till deras
rötter (Naturvårdsverket 2021). En ökad mängd blommor av varierande sort i
stadslandskapet bidrar till biologisk mångfald via pollinering (ibid.) Mer grönska i
stadsmiljöer är alltså positivt både för att stödja våra ekosystem och för
klimatanpassning. Trädplantering är den NBS som enskilt ger flest kombinerade
fördelar för både reglering av värme och ytvattenavrinning (Cortinovis et al. 2021).

Gröna tak och fasader
Gröna tak (figur 11) är effektivt för att kyla lufttemperaturen utomhus så att
intensiteten av värmeöar nattetid minskar. Jamei, Chau, Seyedmahmoudian och
Stojcevski (2021) har gjort en översikt av 89 studier från olika länder i varierande
klimatzoner om betydelsen av gröna tak som medel för att lindra värmeöeffekten
och förbättra mänsklig komfort. Studien berkräftar att gröna tak ger en kylande
effekt på lufttemperaturen vid både tak- och fotgängarnivå, oavsett om
bakgrundsklimatet är varmt/fuktigt, tempererat eller torrt. Störst effekt uppvisades
dock i torrt klimat och lägst effekt i varmt/fuktigt klimat (Jamei et al. 2021). Gröna
tak med lågt växande planteringar har dock ingen effekt på strålningstemperaturen
dagtid då de inte ger mer skugga än vanliga hustak.
Gröna tak och fasader på byggnader hjälper däremot till att fördröja regnvatten.
Genom att öka infiltration bromsas ytavrinningen upp, vilket minskar risken för
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översvämning (Hritonenko & Yatsenko 2022; Cortinovis et al. 2021). Enligt
Cortinovis et al. (2021) är gröna tak den NBS som har visat sig ha störst kapacitet
att minska avrinningen från regnvatten och beräknas i genomsnitt reducera
årsavrinningen med 50 % (Lidström 2013; Stahre 2006). Gröna tak och fasader har
samtidigt isolerande egenskaper. På sommaren hjälper de till att hålla värmen ute
från byggnader så att behovet av luftkonditionering inomhus minskar och på vintern
skyddar de mot kyla så att även uppvärmningsbehovet reduceras (Hritonenko &
Yatsenko 2022).

Figur 11. Extensiv sedumplantering på tak. Källa: Tyréns AB

Figur 12. Grön fasad. Bildkälla med tillstånd: Butong AB

Tak med sedumplantering (figur 11) kallas extensiva och kräver inte mycket
skötsel. De har ett tunt jordlager med en vikt på cirka 40-60 kg/m2 vilket är ungefär
lika mycket som ett betongpannetak (50 kg/m2) och kräver därför ingen extra
bärkraftig takkonstruktion (Stahre 2006). Sedumplanteringar kan användas på tak
med upp till 450 lutning (Byggros u.å.). Tak med planterade träd och buskar kallas
intensiva och behöver mer skötsel. Dessa tak kräver även ett mycket tjockare
jordlager och ställer därför högre krav på takets bärkonstruktion (Stahre 2008).
Gröna fasader med klätterväxter eller grönska som växer ut från väggfasta
kassettsystem (figur 12) bidrar också till reglering av temperatur och dagvatten,
samt främjar den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2021).

Permeabla markytor
Hårdgjorda markytor av asfalt och sten är vanliga i urbana miljöer och tillåter inte
regnvatten att tränga ner i marken. Flödet till nedgrävda dagvatten- och
kombinerade avloppssystem snabbas då upp, vilket vid skyfall leder till
överbelastning och kan orsaka stora vattenansamlingar i lågpunkter
(Naturvårdsverket 2021; Stahre 2008). Med permeabla ytor (figur 13) som
exempelvis gräsmattor och grusplaner kan ytvattnet i stället tränga ner genom
marken, vilket gör att avrinningen går långsammare och risken för översvämning
minskar. När mer vatten hålls kvar i marken ökar också avdunstningen som kyler
luften, vilket medför att temperaturen sjunker. I vissa fall kan ökad markinfiltration
även bidra till lokal grundvattenbildning (Naturvårdsverket 2021).
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Figur 13. Permeabel markbeläggning. Bildkälla med tillstånd: Tyréns AB

Genom att sänka nivån på befintliga parkytor eller fotbollsplaner skapas nya
lågpunkter för omhändertagande av stora vattenmängder vid kraftiga skyfall (figur
14). På så vis skyddas omgivande bebyggelse från översvämning, samtidigt som
skyfallsparkerna blir multifunktionella ytor som vid torrväder kan användas till
sport eller rekreation (ibid.). När dessa lösningar planeras är det viktigt att ta hänsyn
till storlek på avrinningsområdet, det vill säga hur stort landområde som
nederbörden avrinner från (Tyréns 2021b). Ju större avrinningsområde, desto större
vattenvolym avvattnas sannolikt till åtgärdsplatsen och då behövs också en
större/djupare nedsänkt yta för att ta emot regnvattnet.

Figur 14. Nedsänkta multifunktionella ytor. Bildkälla med tillstånd: Tyréns AB

Regnbäddar och regnträdgårdar (figur 15) är också effektiva för vattenreglering.
Denna NBS har växter och träd i planteringar där substratet lagrar vattnet i en
fördröjningszon, innan det renas genom att sippra igenom olika lager av jord och
makadam (Naturvårdsverket 2021). I Stockholm, Uppsala och Ängelholm har
regnbäddar anlagts för att undvika översvämning på vägar, parkeringsplatser och i
källare (Tyréns 2021b). Skelettjordskonstruktioner har ett stenlager under
matjorden som ökar infiltration, vattenlagring och vattenrening. Dessa anläggs med
fördel kring gatuträd, som då kan ta upp mer vatten och på så vis öka sin
transpiration
och
avkylning
av
luften
(Naturvårdsverket
2021;
Folkhälsomyndigheten 2018).
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Figur 15. Exempel på regnbäddar. Bildkälla med tillstånd: Tyréns AB

Vattenstråk och dammar
Ytvattenrännor, svackdiken (figur 16), dammar och vattendrag (figur 17) i urbana
miljöer kan samla, leda om och sakta ner vattnets flöden och därmed motverka risk
för översvämning (Stahre 2006). Urbana vattenstråk har även en renande funktion,
då flödesfördröjningen gör att partikelbundna föroreningar hinner sedimentera
innan utsläpp till recipient eller befintligt dagvattennät (Naturvårdsverket 2021;
Svenskt Vatten 2019). Vattenelement i städer upplevs dessutom oftast som estetiskt
tilltalande, men kräver på grund av algtillväxt alltid ett visst mått av skötsel.

Figur 16. Ränndal, avskärande dike och meanderande svackdike. Bildkälla med tillstånd: Tyréns AB

Springvatten i dammar och mindre vattenfall i bäckar kan reducera behovet av
underhåll genom att öka cirkulation, syresättning och mikrobiell aktivitet i vattnet
(Stahre 2006). Dammar har till skillnad från nedsänkta fördröjningsytor en
permanent vattenspegel som leder till ökad evaporation, vilket under dagtid har en
kylande effekt på lufttemperaturen. När regnvatten leds om via kanaler och
barriärer är det viktigt att ta hänsyn till de naturliga rinnvägarna utanför
åtgärdsområdet, så att lösningarna inte förvärrar översvämningsrisken längre
nedströms (Tyréns 2021b).
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Figur 17. Vattendrag i stadsmiljö och damm i park. Bildkälla med tillstånd: Tyréns AB

Stadsodling
Med stadsodling (figur 18) menas exempelvis fruktträdgårdar på öppna allmänna
ytor, odling på privata tomter, balkonger och hustak, biodling i bikupor, eller
trädgårdsaktiviteter som bedrivs i anknytning till skolor och äldreboenden
(Nassary, Msomba, Masale, Ndaki och Kahangwa 2022). Stadsodling bidrar inte
bara med livsmedelsproduktion, utan har också visat sig kunna reglera
översvämningsrisker genom att växligheten fördröjer ytavrinningen. Grönskande
odlingar bidrar även till temperatursänkning av mikroklimatet genom sin
transpiration (ibid.) Utöver de positiva klimatanpassningsfaktorerna gynnar det
urbana jordbruket även inkomstgenerering, rekreation och sociala interaktioner
(Nassary, et al. 2022)

Figur 18. Stadsodling. Bildkälla med tillstånd: Familjebostäder AB
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NBS - inte alltid ett självklart val
Effekterna av NBS kan omfatta mikro-, meso- och makronivåer i samhället, det vill
säga att de ger vinster på både lokal, regional, nationell och global nivå (Świerkosz
& García 2022). Trots framgångar med blågröna lösningar som i exempelvis
Augustenborg i Malmö (Stahre 2008) och trots att NBS stöds av många politiska
initiativ (Cortinovis et al. 2022), har utvecklingen inte kommit mycket längre de
senaste 20 åren (Johannessen, Larsson, Blom, Karlsson & Aspegren 2019).
Sveriges kommuner är visserligen olika långt framme i sitt klimatarbete och i
satsningar på naturbaserad innovation, mycket beroende på hur stor den politiska
kunskapsnivån och engagemanget är. Enligt Kumar et al. (2020) är det inte ovanligt
att NSB möter politiskt motstånd eftersom ”grå lösningar”, dvs. traditionella
tekniska lösningar, fortfarande anses bäst för klimatrelaterade utmaningar. De
senare kan oftast konstrueras under en kortare tidsram och anses därför mer
kostnadseffektiva. Johannessen et al. (2019) menar att kommuner oftast använder
för onyanserade verktyg när olika lösningar jämförs och att värdet av nyttor som
hälsa, socialt välbefinnande och rekreation är svåra att mäta då de ofta tar lång tid
att se effekten av.
I förtätade urbana miljöer kan det också uppstå svårigheter att hitta utrymme för
renodlade NBS, eftersom dessa kan kräva stora ytor (Cortinovis et al. 2022). I
sådana fall kan NBS med fördel kombineras med traditionella grå lösningar
(Świerkosz & García 2022). Vanligen uppstår även konkurrens om ytor vid
förtätning av städer, där det anses mer ekonomiskt fördelaktiga att nyttja marken
till nybyggnation, som senare kan säljas eller hyras ut (Johannessen et al. 2019).
Sannolikt kan alla dessa faktorer vara anledning till att NBS väljs bort, trots att de
är kostnadseffektiva och har förmåga lösa flera viktiga samhällsproblem i en och
samma åtgärd (figur 19).

Figur 19. Stadsnaturens samhällsvinster. Bildkälla med tillstånd: C/O City
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Enligt Graca, Cruz, Monteiro och Neset (2022) kan även andra lösningar än NBS
och lösningar som är delvis naturbaserade, användas för att sänka temperaturen i
städer. Exempelvis kan pergolor (figur 20) ge skugga och skydd från den direkta
solstrålningen, samtidigt som grönskan bidrar till lägre lufttemperatur genom sin
transpiration.

Figur 20. Pergola på äldreboendet Hemgården i Tyringe, som författaren varit med och designat. När murgrönan har växt upp
kommer växtligheten att ge bra solskydd. Foto & illustration: M Hästhov

Yttemperaturen vid trottoarer och andra markytor kan sänkas om dessa anläggs med
ljus permeabel asfalt som inte lagrar värme, samtidigt som ytavrinningen minskar
då regnvattnet kan infiltera ner i marken (Graca et al. 2022). Den permeabla
asfaltens porositet gör den dock känslig för både igensättning och slitage och bör
därför inte användas på vägar med tung trafik (Stahre 2006). Andra genomsläppliga
beläggningar som gräsarmerad betong och hålstensbeläggning fördröjer också
flödet genom ökad infiltration (Naturvårdsverket 2021). Om albedovärdet i
bebyggda miljöer höjs kan lufttemperaturen sänkas. Detta uppnås genom att färgen
på tak och fasader ändras till ljusare kulörer som reflekterar solinstrålningen istället
för att lagra den (Graca et al. 2022). Ljusa ytor ställer dock högre krav på underhåll
i form av tvättning och målning och alltför högreflekterade ytor kan ge upphov till
ovälkommen bländning (Folkhälso-myndigheten 2018).

Synergieffekter mellan olika NBS
När NBS används uppstår urbana ekosystemtjänster som tydliggör människans
beroende av naturen. Många ekosystemtjänster samverkar med varandra så att det
uppstår synergieffekter (tabell 1) som är positiva för både ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet (Cortinovis et al. 2022; Länsstyrelserna 2020; Johannessen
et al. 2019). Grönska, regnbäddar och inslag av vattenstråk bromsar inte bara upp
vattenflöden, utan kyler även lufttemperaturen genom evapotranspiration, stärker
den biologiska mångfalden och skapar attraktiva sociala mötesplatser (Świerkosz
& García 2022; tabell 1). All form av grönska reducerar buller från trafik och andra
stadsljud (Naturvårdsverket 2021; Folkhälsomyndigheten 2018; tabell 1), vilket
kan vara ett av skälen till att naturinslag i städerna har visat sig vara avstressande
och uppmuntrar till ökad utomhusvistelse. I trivsamma miljöer tenderar människor
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att föredra gång och cykling framför att köra bil och därmed minskas mängden
koldioxidutsläpp (Länsstyrelserna 2020; tabell 1). Stadsluften blir renare med
mindre trafik, men även genom att grönstråken fungerar som kolsänkor då
växtligheten binder till sig partiklar och tar upp koldioxid med fotosyntesen
(Świerkosz & García 2022; Naturvårdsverket 2021; tabell 1). Med renare luft och
ökad fysisk aktivitet stärks människokroppen, vilket sammantaget leder till
genomsnittligt bättre folkhälsa (Länsstyrelserna 2020; tabell 1). Minskad fetma och
sjukfrånvaro ger i sin tur lägre sjukvårdskostnader (ibid; tabell 1). Satsningar på
rekreationsvärden ökar även kommuners attraktivitet och möjligheter för turism,
vilket påverkar den ekonomiska hållbarheten (ibid; tabell 1). Förebyggande
klimatanpassningar som minskar både humanitära och materiella skador sparar
sannolikt också in stora framtida kostnader i ett längre perspektiv (Länsstyrelserna
2020).
Öppna dagvattenlösningar och infiltrerbar markbeläggning både renar regnvatten
och fördröjer ytavrinningen vid skyfall så att risken för översvämning minskar,
vilket i sin tur medför att kostsamma skador på byggnader och infrastruktur kan
undvikas (Hritonenko & Yatsenko 2022; tabell 1). Gröna tak och fasader på
byggnader hjälper också till att fördröja regnvatten, men verkar samtidigt isolerande
mot både värme och kyla, så att behovet av uppvärmning och luftkonditionering
reduceras (ibid; tabell 1). Stadsodlingar ger både livsmedelsproduktion och
rekreation, samtidigt som grödan även reglerar ytavrinningen och kyler ner
lufttemperaturen (Nassary et al. 2022; tabell 1). Alla genomsläppliga ytor och
öppna dagvattensystem leder till högre avdunstning av ytvatten, vilket kyler luften
runtomkring och motverkar uppkomsten av värmeöar (IPCC 2022b; tabell 1). Träd
och andra gröna inslag hjälper också till att kyla stadtemperaturen genom
transpiration och genom att ge svalkande skugga (ibid; tabell 1).
Enligt Świerkosz och García (2022) visar undersökningar att NBS förbättrar både
mental hälsa genom att minska förekomsten av depression och fysisk hälsa genom
att minska förekomsten av värmerelaterade dödsfall. NBS skapar även nya gröna
arbetstillfällen med ökad sysselsättning i form av skötsel och underhåll, vilket
motverkar socioekonomiska problem (Länsstyrelserna 2020; tabell 1). Även om de
flesta NBS inte har som huvuduppgift att optimera inomhusklimatet, så leder ett
behagligare utomhusklimat per automatik även till att klimatet inomhus förbättras.
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är ökad vegetation i urbana miljöer en av få
åtgärder som effektivt minskar värmestress under både dag- och nattetid. I tabell 1
demonstreras sambandet mellan NBS och ekosystemtjänster, samt hur de olika
vinsterna för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet går in i varandra.
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Tabell 1. Sammanställning av NBS synergieffekter, kategoriserat efter
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
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Material och metoder
Metoder som använts för detta examensarbete är dels en litteraturstudie, dels
empirisk informationsinsamling.
En litteraturstudie har genomförts för att undersöka var, när och hur värmestress
uppstår, vilka naturbaserade lösningar som kan användas vid klimatanpassning av
samhällen, samt vilka positiva synergieffekter dessa ger upphov till. Sökningar har
gjorts på internet, i Tyréns interna material och i databaserna ScienceDirect,
PubMed och Google Scholar. Sökord i ScienceDirect var ”urban heat island”
(begränsade till review articles från 2022), ”types of NBS”, ”sky view factor”,
“NBS Sweden”, “reducing the mean radiant temperature outdoor NBS shade trees”
och ”mortality heat Sweden”. I PubMed gjordes också en sökning med orden
”mortality heat Sweden” och i Google Scholar söktes efter ”W.J. Mitsch and S.E.
Jorgensen, An Introduction to Ecotechnology”.
Den empiriska delen har framställts genom praktiskt arbete i ArcGIS, samtal med
Tyréns
ämnesexperter,
fältstudiebesök
i
Ystad,
samt
arbete
i
bildredigeringsprogram. Författaren har tagit reda på hur riskområden för
översvämning och värmestress kan kartläggas med hjälp av digitala verktyg. Shpfiler från Tyréns karteringverktyg SKAYE och resultat från Ystads skyfallsmodell
i programmet MIKE 21 har laddats ner till GIS-programmet ArcGIS för att
lokalisera var i Ystad det finns både värme- och skyfallsrisker. Dessa områden har
sedan överlagras mot GIS-data för platser med känsliga verksamheter som
förskolor och äldreboenden till en gemensam lägesbild. Lägesbilden användes för
att avgöra var i staden det är mest relevant att göra klimatanpassade insatser, baserat
på var särskilt utsatta samhällsgrupper vistas där båda klimatriskerna existerar. Ett
antal av dessa platser valdes sedan ut och därefter gjordes ett fältstudiebesök i Ystad
med fotografering av utvalda problemområden.
Åtgärdsförslagen har växt fram utifrån litteraturstudien och från efterföljande
resonemang med Tyréns experter. Huvudfokus för arbetet är att hitta lösningar för
värme, men författaren har valt att även ta fram några lokala skyfallsåtgärder för att
kunna koppla synergieffekter mellan de olika insatserna. Då skyfallsmodellen i ett
fall var äldre än en nybyggd förskolas område behövdes kompletteringar göras med
programverktyget Scalgo Live. Scalgo användes även för att studera
avrinningsområden och vattnets rinnvägar vid de utvalda platserna. Modellering
med beräkningar i datorprogrammet Solweig gjordes av Tyréns värmeexpert för att
placeringen av träd skulle ge största möjliga skuggeffekt. Mätningar av areor i
ArcGIS gjordes för att analysera och förtydliga effekten av värmeåtgärderna.
Skyfallsförslagen har granskats av Tyréns experter, för att kontrollera att förslagen
är i linje med insatser som erfarenhetsmässigt brukar ge goda resultat. Konsultation
med Tyréns expert inom landskapsgestaltning gjordes inför arbetet med att
visualisera åtgärderna i bildredigeringsprogrammet Illustrator.
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Sammanställning av två klimatrisker i ArcGIS
Med hjälp av Tyréns tidigare färdigställda sårbarhetsanalys för värme, utvecklad
genom SKAYE-HAI, kunde ett GIS-lager med riskklassning för samtliga känsliga
verksamheter tas fram. Tyréns sårbarhetsanalys för värme är uppdelad i fyra
riskklasser efter hur länge varje område är utsatt för kritiskt varma
strålningstemperaturen (Tyréns 2022a).
Därefter användes Tyréns tidigare gjorda skyfallskartering, utvecklad genom
SKAYE Surface (Tyréns 2022b), för att skapa ett GIS-lager över vilka byggnader i
Ystad tätort som riskerar att vattenskadas vid skyfall. Även ett lager för
översvämningsrisk i intilliggande områdens geografiska lågpunkter adderades.

Figur 21. Ystads känsliga verksamheter i klimatriskområden för både värme och skyfall. Bild: M. Hästhov (baserad på GIS-analys).

Val av platser för åtgärder
Efter att ha sammanställt de olika shp-filerna för värme och skyfall i ArcGIS (figur
21), konstaterades att endast några få av Ystads känsliga verksamheter riskerar att
drabbas av både höga strålningstemperaturer och översvämning på samma plats. De
förskolor och äldreboenden som sannolikt kommer drabbas av allvarlig
vattenskada/översvämning under skyfall, är i många fall inte de samma som är
hotade av höga temperaturer under värmeböljor och vice versa. Faktum är att inga
av äldreboendena var drabbade av båda klimatriskerna i någon omfattande grad och
valdes av den anledningen inte ut för denna studie.
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Enligt Tyréns (2022a) sårbarhetsanalys för värme hamnar tre stycken av Ystads tolv
förskolor i riskklass 2, fem stycken hamnar i riskklass 3 och fyra stycken i riskklass
4 (figur 22). Fyra av de tolv verksamheterna riskerar även att drabbas av
vattenskador i byggnaderna vid skyfall, samt har allmän översvämningsproblematik i kringliggande områden (Tyréns 2022b). En av förskolorna med
dubbla klimatrisker har dock endast låga riskvärden i utemiljön där förskolebarn
vistas och har därför inte tagits med i studien. En förskola som ligger i riskklass 4
för värme är så pass allvarligt drabbad av höga strålningstemperaturer att den tagits
med trots att den helt saknar vattenproblematik. Resterande förskolor i värmeklass
4 som inte ingår i studien har valts bort då de ligger i direkt anslutning till ytor med
låga temperaturer eller redan har vidtagit åtgärder genom att plantera träd. Utifrån
detta resonemang valdes följande fyra platser ut för att undersöka möjliga åtgärder:
1. Förskolan Abrahamslund på Malmövägen, 2. Förskolan Enrici på Vårlöksgatan,
3. Förskolan Källan på Disponentgatan, 4. Förskolan Nattugglan på Väktaregatan
(figur 22).

Figur 22. Utvalda verksamheter med översvämnings- och värmeproblematik. Bild: M. Hästhov (baserad på GIS analys).

I resultatdelen beskrivs de utvalda platserna mer ingående både gällande värmeoch skyfallskartering, samt visualiserar tilltänkta åtgärdsförslag.
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Resultat och diskussion
Små barn och äldre människor löper större risk än andra att drabbas av allvarliga
tillstånd till följd av höga temperaturer (Folkhälsomyndigheten 2022). Känsliga
verksamheter som förskolor och äldreboenden bör därför prioriteras vid planering
av skyddsåtgärder. Då inga av äldreboendena i Ystad ligger i riskklass 3-4 för
värme, har fokus i denna studie lagts på följande fyra förskolor där risk för höga
strålningstemperaturer
existerar,
oftast
i
kombination
med
översvämningsproblematik.

Fyra utvalda platser i Ystad med åtgärdsförslag för
klimatrisker
1. Abrahamslund förskola
Förskolan Abrahamslund (figur 23) ligger i en U-formad korsvirkesgård vid
Malmövägen i västra delen av Ystad. Förskolan har en uteavdelning där barnen
vistas utomhus större delen av dagen. Utomhusmiljön består av en stor gårdsplan
med många träd, buskar och gräsmatta (Ystad kommun 2022c). Stora delar av
gården har skydd från solen genom träd som skuggar, men vid barnens centrala
lekytor kommer strålningstemperaturen upp i 50 0C, vilket gör att förskolan hamnar
i riskklass 2 (tabell 2; figur 24). Vid byggnadens innergård finns risk för upp till 30
cm djupa vattenansamlingar vid skyfall och vid den norra flygels fasad kan
vattendjupet bli nästan 50 cm (tabell 2, figur 24). Här finns även en nedgång till
källare som medför risk för vattenskada på byggnaden.
Tabell 2. Riskklassning för Abrahamslund förskola

Strålningsvärme

30 - 50 0C

Riskklass 2

Vattendjup intill byggnad

10 - 50 cm

Risk för vattenskada

Vattendjup gårdsplan

10 - 30 cm

Figur 23. Abrahamslund förskola. Källa: Google maps

Figur 24. Abrahamslund klimatriskkartering. Bild: M. Hästhov (ArcGIS)
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Värmeåtgärder Abrahamslund
Mätningar i ArcGIS visar att Abrahamslund i dagsläget har ett område på ca 400m2
med strålningstemperaturer över 460C, som är gränsen för när våra kroppar
påverkas negativt av värme. (Bäcklin et al. 2021; Tyréns 2022a). På den större
västra gården bör därför tre mellanstora och tre stora träd planteras för att ge skugga
åt barnens centrala lekytor (figur 25 och 26). Modelleringen av trädens placering
har gjorts så att skuggorna ska falla vid sandlådorna mitt på dagen då det är som
varmast. Kombinationen av de olika trädstorlekarna gör att lekområdet skuggas
effektivt även under andra tidpunkter, trots att solen flyttar sig. Exempelvis kommer
de större träden utmed gårdens västra utkant att kasta långa skuggor över hela
gårdsplanen framåt eftermiddagen, medan de mindre träden skuggar direkt under
sig vid lunchtid. På innergården planteras två mindre träd, lämpligen två
körsbärsträd i stil med det befintliga träd som redan finns på platsen. Dessa två träd
kommer att skugga barnens andra stora lekyta och möjliggör sänkning av
strålningstemperaturen med mellan 5-10 0C. Solinstrålningen mot byggnaden
reduceras också, vilket sannolikt resulterar i att även inomhusklimatet blir
behagligare (Miljöbarometern 2021).

Figur 25. Abrahamslund före och efter värmeåtgärder. Bild: M. Hästhov (ArcGIS)

I figur 25 syns hur ytan med de högsta strålningstemperaturerna har minskat efter
att fler träd har planterats. Mätningar visar att de platser på gården där
strålningstemperaturen överstiger 460C har reducerats från 400 m2 till 150 m2
(tabell 7). Den minskade strålningstemperaturen beror på att himmelsfaktorn blivit
lägre när fler träd tillkommit, vilket medför mindre solinstrålning. De ytor som
fortfarande blir riktigt varma är begränsade till området vid gårdsplanens ingång
där barnen vanligen inte uppehåller sig. För att helt eliminera de höga
strålningstemperaturerna skulle ännu fler träd behöva planteras, men med
föreslagna åtgärder har två svalare oaser på sammanlagt 800 m2 bildats vid de
centrala lekytorna (tabell 7), vilket bedöms vara tillräckligt för att öka barnens
välbefinnande. Värmeåtgärderna betraktas därför som lyckade.
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Utöver att ge skugga gynnar träd även den biologiska mångfalden, fungerar som
avskärmning från intilliggande industri, samt dämpar buller från trafiken utanför
förskolan (Naturvårdsverket 2021). Detta reducerar i sin tur barnens stressnivåer
(Folkhälsomyndigheten 2018). Gällande trafik passerar Malmövägen som är en av
Ystads större vägar, precis utanför förskolan. Små barn är extra känsliga mot
föroreningar på grund av sin snabbare andning och mindre lungor
(Naturvårdsverket u.å.), vilket gör att tillgång till ren frisk luft är av största vikt för
små barns utveckling och hälsa. Även i detta avseende är fler träd positivt, eftersom
de medverkar till luftrening genom sitt upptag av koldioxid (Świerkosz & García
2022; Naturvårdsverket 2021). I detta sammanhang är träd huvudsakligen en
värmeåtgärd, men de fördröjer även ytavrinningen med både sina rotsystem och
kronverk (Badura et al. 2021; Naturvårdsverket 2021).

Figur 26. Åtgärdsförslag Ambrahamslund.

Figur 27. Avrinningsområde Abrahamslund. Bildkälla: Scalgo

Skyfallsåtgärder Abrahamslund
Enligt analys i Scalgo är avrinningsområdet för det vatten som påverkar
Abrahamslund ca 3000 m2 stort och ligger huvudsakligen inom förskolans mark
(figur 27). Trots att avrinningsområdet är litet så riskerar vatten att rinna in i
byggnaden och orsaka skador. Avrinningen sker till stor del från tak och grönytor
inom fastigheten, men Tyréns skyfallsmodell visar att en del av vattnet kommer in
vid förskolegårdens nordöstra hörn. Som ett första steg bör vattnet därför fördröjas
uppe i den norra delen av förskolegården. En nedsänkt yta kan samla en del av
vattnet vid skyfall, samtidigt som den vid torrväder kan bibehålla sin funktion som
mindre fotbollsplan. Via ett svackdike kan vattnet ledas vidare förbi byggnaden ner
mot den södra delen av gården, där ytterligare en nedsänkt yta bromsar upp delar
av flödet (figur 26). Vid den norra flygels gavel kan kansten läggas kring
källaringången som en extra åtgärd för att hindra vatten att rinna in (Tyréns 2022b).
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På innergården kommer den största delen av vattnet från byggnadens tak och har
ingenstans att ta vägen på den hårdgjorda markbeläggningen. Uppskattningsvis
lutar taket mer än 450 och lämpar sig därför inte för sedumplantering (Byggros u.å.),
som annars är effektivt för att fördröja regnvatten (Lidström 2013; Stahre 2006). På
gårdsplanen föreslås en gräsklädd nedsänkt yta/regnrabatt med växter och träd för
att hålla vattnet borta från husväggarna (figur 26). Ytan bör lämpligen ha
stenar/stubbar/spänger för barnen att hoppa och leka på, så att den kommer till
användning även vid torrväder. Befintliga gungor och sandlåda kan också få rum i
nedsänkningen eller alternativt flyttas längre ut mot träddungen. Odlingslådor på
gården fyller både ett pedagogoskt syfte samtidigt som växtligheten hjälper till att
binda till sig vatten. Gräset och växtligheten är i detta aveende framförallt en
skyfallsåtgärd, men kommer även att bidra till sänkt lufttemperatur genom
transpiration (Naturvårdsverket 2021). Skyfallsåtgärderna vid Abrahamslund
kommer sannolikt att ha positiv inverkan för ansamling av vatten i närområdet och
även längre nedströms (figur 28). Det ska dock beaktas att åtgärderna ligger på
mikronivå och att effekterna nedströms därför blir små. Visualisering av åtgärder
finns i bilaga A.

Figur 28. Avrinningsvägar nedströms Abrahamslund. Bild: M. Hästhov (Scalgo)

2. Erici förskola
Förskolan Erici (figur 29) ligger på Vårlöksgatan i Ystads nordvästra del och har
stora grönområden både nordost och sydväst om förskolan. Utemiljön på själva
förskoleområdet består av två separata gårdar, varav den större har ett kuperat
inhägnat grönområde (Ystad kommun 2021a). Förskolan har fyra solsegel på olika
platser, men stora delar av gårdens lekytor är helt oskyddade från sol. Där blir
strålningsvärmen mellan 35 - 50 0C, vilket gör att förskolan hamnar i riskklass 3 för
värme (tabell 3; figur 30). Erici har även en stor översvämningsproblematik med
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vattendjup på 10 - 40 cm på gårdsplanen och 20 - 50 cm intill byggnaderna, som
riskerar att vattenskadas vid skyfall (tabell 3; figur 30). Vid besök på platsen
framkommer att det redan vid normala regn finns vattenproblematik på
förskolegården1.
Tabell 3 Riskklassning för Erici förskola

Strålningsvärme

35 - 50 0C

Riskklass 3

Vattendjup intill byggnad

20 - 50 cm

Risk för vattenskada

Vattendjup gårdsplan

10 - 40 cm

Figur 29. Erici förskola. Källa: Google maps

Figur 30. Erici förskola klimatriskkartering. Bild: M. Hästhov (ArcGIS)

Värmeåtgärder Erici
Mätningar i ArcGIS visar att Erici i dagsläget har ett område på ca 1300 m2 där ST
överstiger 460C, vilket utsätter människokroppen för hög värmestress (Bäcklin et
al. 2021; Tyréns 2022a). För att avhjälpa problemet med de höga
strålningstemperaturerna bör minst tretton träd i varierande storlek planteras runt
förskolan. Tre medelstora träd kommer att öka skuggytorna i det inhängnade
grönområdet där barnen har en rutsckana, sandlåda och en fikaplats. Två mindre
träd beräknas ge svalka vid de norra sandlådorna där gungställningar och en lekbuss
finns. Vid den västra utkanten av förskolan föreslås plantering av tre stora träd som
på eftermiddagen kan kasta långa skuggor över gårdens lekytor. Vid de centrala
sandlådorna mitt på gården rekommenderas två mellanstora fruktträd med breda
kronor som ger stora skuggytor mitt på dagen. Två mindre och ett medelstort träd

1

Personal på förskolan Erici, Ystad kommun den 5 maj 2022
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kompletterar befintliga solsegel vid smågårdarna på södersidan, som i dagsläget blir
mycket heta.

Figur 31. Erici före och efter värmeåtgärder. Bild: M. Hästhov (ArcGIS)

Vid närmre analys anser författaren att ännu fler träd skulle behövas för att sänka
strålningstemperaturen på fler ytor, men effekten av den simulerade
trädplanteringen måste ändå anses god. I figur 31 syns hur strålningstemperaturen
minskat för stora delar av förskoleområdet och enligt mätningar har ytor med
strålningstemperatur över 460C reducerats från 1300 m2 till 300 m2 efter att fler träd
tillkommit (tabell 7). Sammanhängande svalare områden på sammanlagt 1200 m2
har därmed skapats (tabell 7), vilket är positivt då effekten av trädens avkylande
förmåga ökar ju mer vidsträckt ett grönområde är (Lee & Mayer 2018). De större
skuggpartierna reducerar risken för att barnen blir överhettade vid utomhuslek och
kommer att medföra ökat välbefinnande (Bäcklin et al. 2021).Värmeåtgärderna
betraktas därför som lyckade.
Träden planteras i första hand som en värmeåtgärd, men de kommer även att bidra
till att fördröja ytavrinningen sina rotsystem och kronverk (Badura et al. 2021).
Dessutom gynnar fler träd den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2021).

Skyfallsåtgärder Erici
Området utanför förskolan är ett av de områden i Ystad som kommer att drabbas
värst vid skyfall, med ett vattendjup på upp till 1,5 meter. Avrinningsområdet är
0,25 km2 stort och Erici matas med vatten från två rinnstråk i både nordväst och
nordöst (figur 32). Samlingspunkten för vattenvolymerna finns på Vårlöksgatan
(figur 30) och när detta område översvämmas kommer även förskolan att påverkas.
Av den anledningen behövs områdesstrategiska åtgärder på mesonivå utanför
verksamhetens gränser, i ett försök att lösa problemen högre uppströms.
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Figur 32. Avrinningsområde uppströms Erici. Bildkälla: Scalgo.

I den angränsande parken nordöst om förskolan föreslås en inhägnad damm med
permanent vattenspegel (figur 33). Dammen kommer att samla upp vatten från det
nordöstliga rinnstråket och motverka översvämning längre nedströms så att både
Vårlöksgatan och Erici avlastas. Samtidigt kommer dammen att öka parkens
rekreationsvärde, bidra till biologisk mångfald och även bidra till att
lufttemperaturen sänkts lokalt genom vattnets evaporation (Świerkosz & García
2022). Dammen placeras med fördel där det redan finns en naturlig sänka, men för
en mer exakt positionering behöver området undersökas närmre. I nordväst ligger
en lekplats vid Salladsgatan som skulle kunna sänkas ner till en multifunktionell
yta för att mildra det västra flödet.

Figur 33. Åtgärdsförslag Erici närområde. Bildkälla: Scalgo.

Inom själva förskoleområdet (figur 34) föreslås en mindre nedsänkt yta med
permeabel beläggning där det i dag står en gungställning. Små ränndalar kan
effektivt leda bort vattnet från byggnadens fasader till denna yta, samtidigt som de
vid regn uppmuntrar barnen till lek. För att ytterligare utnyttja vattnet på ett kreativt
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sätt föreslås att det i den nedsänkta ytan placeras någon form av
vattenleksanordning, samt små upphöjda toppar för barnen att hoppa mellan.

Figur 34. Erici före och efter skyfallsåtgärder. Bildkälla: Scalgo.

Då hela området kring Erici ligger i en lågpunkt så kommer det oavsett åtgärder
alltid att översvämmas vid ett 100-års regn. Men med föreslagna lösningar blir
översvämningarna inte lika allvarliga och vattenansamlingen invid förskolans fasad
kommer att minska. Åtgärderna beräknas få riktigt god effekt vid ett 20-års regn
och den vattenproblematik som finns redan vid normala regn bedöms bli helt
åtgärdade. Visualiserade åtgärder finns i bilaga B.

3. Källans förskola
Förskolan Källan (figur 35) ligger vid Disponentgatan i Ystads östra område och är
del av en nybyggnation som även innefattar en låg- och mellanstadieskola (Ystad
kommun 2022d). Utemiljön är relativt nyanlagd varför växtligheten inte hunnit
växa upp än. Vid besök hos verksamheten bekräftas att barnen i dagsläget inte har
något skydd mot solen, annat än ett solsegel som kan spännas över en mindre
sandlåda. Nästan hela gårdsplanen uppnår strålningstemperaturer på över 50 0C
(tabell 4; figur 36), varvid förskolan hamnar i riskklass 4 för värme. Det visar sig
dock att flera små ungträd har planterats ut och enligt kommunens planteringsplan
(bilaga C) kommer 25 träd av varierad art att växa upp på förskolegården (Ystad
2019). Efterforskningar gällande trädens fullvuxna storlek (bilaga C) bekräftar att
tolv av träden kan bli mellan 16 - 25 meter höga, sex träd kan bli 10 - 15 meter höga
och sju träd blir mellan 3 - 5 meter höga. Utifrån dessa fakta bedöms problemet
med höga strålningstemperaturer avhjälpas med tiden när träden växt upp. Det
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kommer dock att dröja många år tills träden ger fullgott solskydd och därför
rekommenderas fler solsegel som fram till dess kan skydda barnen.
Tabell 4. Riskklassning för Källans förskola

Strålningsvärme

35 - 50 0C

Riskklass 4

Vattendjup intill byggnad

10 - 20 cm

Risk för vattenskada

Vattendjup gårdsplan

10 - 60 cm

Figur 35. Källans förskola. Källa: Google maps

Figur 36. Källans förskola klimatriskkartering. Bild: M. Hästhov (ArcGIS/Scalgo)

Ett annat av Källans problem är att själva byggnaden riskerar att vattenskadas vid
kraftiga skyfall. Då byggnaden har tillkommit först efter att Tyréns skyfallsmodell
tagits fram, är denna analys baserad på resultat från Scalgo. Längs med byggnadens
sydvästra gavel kan det bli 10-20 cm vattendjup och en bit framför förskolans entré
ansamlas 50-60 cm djupt vatten (tabell 4; figur 36). Enligt Källans personal uppstår
problem med vatten redan vid normala regn och det har hänt att vatten har kommit
in genom dörrarna vid den sydvästra gaveln2. Själva gårdsplanen riskerar inte att
drabbas av översvämning, även om det finns ett par lågpunkter i utkanten av
området där vattendjupet beräknas kunna bli ända upp till 60 cm (tabell 4; figur 36).
Eftersom regnvatten redan i dagsläget hotar byggnaden, skulle hela förskolegården
behöva sänkas ner så att vattnet som samlas runt huset i stället hade letts bort mot
gårdsplanen. Då gården är nygjord och flera träd har planterats är detta förstås ingen
optimal lösning. Ett alternativ är att ta hand om flödena högre upp i
avrinningsområdet, men kvarteret Urmakaren norr om skolan kommer inom kort
att bebyggas och lämnar ingen plats för fördröjningsåtgärder (figur 37).

2

Personal på förskolan Källan, Ystad kommun den 5 maj 2022
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Figur 37. Kvarteret Urmakaren norr om Källans förskola ska inom kort byggas om.

Ett annat alternativ är att fördröja vattnet med regnbäddar längs Disponentgatan,
eller att leda om flödet med exempelvis ett svackdike, för att sedan göra en lösning
i lämpligt område längre nedströms. De vattenvolymer som redan vid normala regn
hotar att tränga in i byggnaden, skulle kunna elimineras genom att anlägga
avskärande diken (figur 16) intill förskolans sydvästra fasad. Viktigt är att sådana
dikena kompletteras med galler så att barnen inte skadar sig. Även sedumtak skulle
kunna vara en fördröjande åtgärd för normala regn. Eftersom hela området kring
Källan håller på att byggas om så är det möjligt att det skapas nya höjdsättningar
som förändrar rinnvägarna så att problemen kring förskolan upphör. Av den
anledningen föreslås eller visualiseras inga vidare åtgärder för detta område.

4. Nattugglans förskola
Förskolan Nattugglan (figur 38) är en dygnet-runt-förskola som ligger mitt i Ystad
på Väktaregatan. Enligt Ystad kommun (2021b) vistas man gärna utomhus på
denna förskola och tillvaratar miljöerna i närområdet. Cirka 100 meter bort finns en
park, men vid besök på förskolan berättar personal att de sällan har möjlighet att gå
dit, eftersom det kontinuerligt hämtas och lämnas barn på Nattugglan3. Utemiljön
kring förskolan består av två mindre gårdar, en på baksidan och en på framsidan av
byggnaden. Det finns inga träd som skuggar och strålningstemperaturen ligger på
mellan 45-50 0C, varför verksamheten hamnar i riskklass fyra (tabell 5; figur 39).

3

Personal på förskolan Nattugglan, Ystad kommun den 5 maj 2022
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Tabell 5. Riskklassning för Nattugglans förskola

Strålningsvärme

45 - 50 0C

Riskklass 4

Vattendjup intill byggnad

45 cm (vid en punkt)

Ej risk för vattenskada

Vattendjup gårdsplan

0 cm

Figur 38. Nattugglans förskola. Källa: Google maps

Figur 39. Nattugglans förskola klimatriskkartering. Bild: M. Hästhov (GIS)

Värmeåtgärder Nattugglan
Förskolan har ingen vattenproblematik, men valdes ändå ut eftersom
värmenivåerna kring verksamheten är extremt höga. Det finns inga träd eller höga
byggnader i närheten som kan ge skugga och förskolan har bara ett enda solsegel
på den östra gården. Då förskolans utemiljö är utsatt för höga
strålningstemperaturer rekommenderas plantering av mellanstora till stora träd på
båda sidor om byggnaden (figur 40). Gårdens östra sida angränsar till en parkering
och mellan dessa ytor finns gott om utrymme för att anlägga en rad med mellanstora
träd. På den västra sidan angränsar gården till en gångbana och en stor grönyta där
lämpligen minst sex stora träd kan planteras.

Figur 40. Åtgärdsförslag Nattugglan.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

43 (52)
Mätningar i ArcGIS visar att Nattugglans utomhusmiljö är cirka 500 m2 stor och i
dagsläget har drygt 350 m2 av denna yta strålningstemperaturer på över 46 0C.
Nästan hela förskolans utomhusmiljö är alltså ohälsosam att vistas på, i synnerhet
för små barn som har sämre förmåga att reglera kroppstemperaturen
(Folkhälsomyndigheten 2022). Då byggnaden i dagsläget är helt oskyddad för solen
blir det rimligen varmt även inomhus på Nattugglan. Skuggning från träden
reducerar solinstrålningen mot fasaderna, vilket sannolikt kommer att påverka
inomhusklimatet positivt (Miljöbarometern 2021). I figur 41 visas värmekartering
av Nattugglan före och efter att träd har placerats ut. Trots träden är området
fortfarande varmt med stora områden upp emot 45 0C, men det syns ändå tydliga
skillnader i strålningstemperaturen där himelsfaktorn blivit mindre. Mätningar
klargör att områden med mer än 46 0C i strålningstemperatur har minskat från 350
m2 till endast 3 m2 efter trädsimuleringen (tabell 7). Åtgärderna gör hela förskolans
utomhusmiljö mindre varm, varvid sammanlagt omkring 500 m2 svalare lekyta
erhålls. Den lägre strålningstemperaturen på dessa ytor kommer att ge ett mindre
påfrestande klimat för barnen att vistas i och därmed betraktas värmeåtgärderna
som goda, om än inte helt tillfredställande.

Figur 41. Nattugglan före och efter värmeåtgärder. Bild: M. Hästhov (ArcGIS)

Andra åtgärder som inte modellerats i denna studie skulle kunna göras för att sänka
både strålningstemperaturen och lufttemperaturen ytterligare. Exempelvis kan den
västra gårdens hårdgjorda yta bytas ut mot gräs som hjälper till att kyla luften
genom avdunstning (Naturvårdsverket 2021). Odlingslådor kan med fördel placeras
ut för att både fylla ett pedagogoskt syfte och för att ge svalka genom växtlighetens
transpiration (Nassary, et al. 2022). Någon form av vattenelement på gården, som
en vattenleksanordning eller liten pool skulle också ha en kylande effekt på
lufttemperaturen (Świerkosz & García 2022). Vidare kan ett sedumtak bidra till att
reglera både utomhus- och inomhustemperaturen (Hritonenko & Yatsenko 2022),
ifall taket bedöms ha tillräcklig lutning för en fungerande avrinning. Fler solsegel
bör införskaffas då det dröjer flera år innan träden nått sin fulla potential som
skuggivare. Visualisering av åtgärderna finns i bilaga D.
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Sammanställning av åtgärder
Stora skillnader i strålningstemperaturer syns vid både Abrahamslund och Erici
efter simulerad trädplantering. Även vid Nattuglan syns stor effekt, om än inte helt
tillfredställande då strålningstemperaturen forfarande är relativt hög. Eftersom
förskolebarn tillhör en riskgrupp som anses särskilt känsliga för höga temperaturer
(Folkhälsomyndigheten 2022) och dessutom vistas utomhus under stora delar av
dagen, bör deras tillgång till skugga prioriteras. Om förskolebarn vistas i allt för
höga temperaturer riskerar de att överhettas och bli dåsiga, vilket är ohälsosamt
(Bäcklin et al. 2021). Samtliga åtgärdsförslag i detta avsnitt är sammanfattade i
tabell 6.
Tabell 6. Sammanfattning av åtgärder för samtliga förskolor där behovet finns.

Förskola
Abrahamslund

Värmeåtgärd
2 fruktträd
3 mellanstora träd
3 stora träd

Erici

4 mindre träd
6 mellanstora träd
3 stora träd

Nattugglan

6 mellanstora träd
6 stora träd
Gräsmatta
Odlingslådor
Vattenelement
Sedumtak
Solsegel

Skyfallsåtgärd
1 nedsänkt yta (ca 15x20m)
1 nedsänkt yta (ca 10x15m)
1 nedsänkt yta (ca 13x13m)
1 svackdike (ca 40m)
1 regnrabatt (ca 13x2m)
1 damm (ca 50x60m)
1 nedsänkt yta (ca 30x40m)
1 nedsänkt yta (ca 12x20m)
4 ränndalar (ca 10-20m)
Behov saknas

Enbart genom att plantera fler träd uppstår mervärden som gör att åtgärderna bidrar
till att uppfylla flera av målen i Agenda 2030; Mål 3 God hälsa och välbefinnande,
Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Effekterna av de modellerade
värmeåtgärderna sammanställs i tabell 7.
Tabell 7. Effekt av modellerade värmeåtgärder

Förskola
Abrahamslund
Erici
Nattugglan

Yta med ST över 46 0C
Innan åtgärd Efter åtgärd
400 m2
150 m2
1300 m2
300 m2
350 m2
3 m2

Erhållen svalare lekyta
under 46 0C ST efter åtgärd
800 m2
1200 m2
500 m2
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Nedsänkta ytor, svackdiken, regnbäddar och ränndalar minskar risken för
översvämning och vattenskador på förskolebyggnaderna, vilket sannolikt
förhindrar höga framtida samhällskostnader (Hritonenko & Yatsenko 2022;
Länsstyrelserna 2020). Utformas de med fantasifull design så blir vinsterna inte
bara fördröjning av vatten, utan kan även ge upphov till lustfyllda lekar för barn. I
dessa sammanhang kan det vara klokt att tänka på reglerna för barnsäkerhet i
anslutning till vatten. Enligt Boverket (2021) krävs skyddsanordning som
exempelvis staket runt pooler där vattendjupet är mer än 20 cm. Vad som gäller för
nedsänkta ytor där vattnet sjunker undan efter hand är dock oklart.
Barnsäkerhetsrådet (MSB 2014) har samma regelmått som Boverket för pooler och
trädgårdsdammar, men med tillägg om att flacka stränder (som ju nedsänkta ytor
har) är ett sätt att öka barnsäkerheten. Vattendjupet i uppsamlingsytorna varierar
dessutom efter regnets intensitet och varktighet, vilket kan försvåra bedömningen
för behov av skyddsanordning.
Det finns inga åtgärder som totalt kan stoppa ett 100-års regn i tätbyggda
stadskärnor, men all reducering av vattenvolymer är bra och minskar risken för att
byggnader ska bli vattenskadade. Dessa lösningar bidrar också till att uppfylla ett
flertal mål från Agenda 2030; Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 6 Rent
vatten och saninet för alla, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna och Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Samtliga åtgärdsförslag bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
enligt tabell 1, men bör analyseras vidare genom att väga kostnaderna mot nyttorna
de skapar. Det är inte enkelt att värdera hälsa, socialt välbefinnande och minskade
klimatrisker i monetära termer, eftersom satsningar inom dessa områden inte ger
omedelbara resultat. Vid kostnadseffektiva analyser bör dock hänsyn tas till dessa
framtida vinster, samt att varje NBS ger synergieffekter som löser mer än ett
problem i samma åtgärd. För att detta verkligen ska ske är det viktigt att
beslutsfattare i kommuner får ökad kunskap om NBS och hur dessa kan spara in
stora framtidskostnader genom att öka våra samhällens resiliens. NBS som sker i
samspel med naturen kan lösa både miljömässiga, sociala och ekonomiska
utmaningar så att våra samhällen blir mindre sårbara. När natur och stad möts ges
inte bara mänskliga fördelar, utan även naturen får vinster i form av ökad biologisk
mångfald, vilket kommer gynna hela vår planet och alla dess invånare i framtiden.
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Slutsatser
Digitala karteringsverktyg kan användas för att på ett effektivt sätt detektera var
klimatrisker som ohälsosamt höga temperaturer och översvämningar kan uppstå.
Tre förskolor i Ystad har visat sig ligga i riskzonen för båda klimatproblemen och
ytterligare en förskola har omfattande problem med höga strålningstemperaturer.
Med naturbaserade lösningar kan klimatriskerna reduceras och i vissa fall helt
elimineras, samtidigt som det uppstår vinster på flera andra plan. Träd som skuggar
sin omgivning ger god effekt för att minska strålningstemperaturen och skapar ett
behagligare klimat, men bidrar samtidigt till att fördröja ytavrinning. Vattenstråk
och dammar är bra lösningar för att minska risken för översvämning, men ger även
en behagligare lufttemperatur. Andra mervärden som fås på köpet är biologisk
mångfald, luftrening, bullerdämpning, ökat välbefinnande, rekreation och bättre
hälsa. Dessa ekosystemtjänster tillhandahålls vid användning av naturbaserade
lösningar och bör beaktas vid kostnadsberäkningar. Åtgärderna i detta arbete är
tänkta som en fingervisning för vilka insatser som anses lämpliga att satsa på, men
mer exakta analyser behöver göras för att säkerställa dess effektivitet och rimlighet
i förhållande till dess kostnader.
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1A (4)

Bilagor
Bilaga A
Abrahamslund förskola
Norra gården före åtgärd: Vattnet strömmar nerför sluttningen vid fotbollsplanen
och samlas intill byggnaden.

Norra gården efter åtgärd: En nedsänkt yta samlar och fördröjer vattnet. När ytan
fyllts leds vattnet om via en ränndal för att inte skada byggnaden.
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2A (4)
Västra gården före åtgärd: Här uppstår hög strålningstemperatur då det inte finns
träd som skuggar barnens lekytor.

Västra gården efter åtgärd: Stora träd ger skugga och inramning av
förskolegården. Ränndalen från fördröjningsyta 1 för ner vattnet till
fördröjningsyta 2 i den naturliga sänkan.
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3A (4)
Innergården före åtgärd: Vatten från tak och kringliggande ytor samlas intill
huskroppen och rinner ej undan på den hårdlagda ytan runt sandlådan. Höga
strålningstemperaturer uppmäts på innergården vid barnens lekytor.

Innergården efter åtgärd: En gräsklädd nedsänkt yta + regnrabatt samlar och
fördröjer vattnet. Fler körsbärsträd ger skugga. Olika naturelement inspirerar till
lek.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

4A (4)
Innergården före åtgärd: Samma gård fast sedd från andra hållet.

Innergården efter åtgärd: Gungställning och sandlåda har flyttats bak mot
träddungen.
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1B (5)

Bilaga B
Erici förskola
Norra parkområdet före: Vatten från hela avrinningsområdet strömmar nerför
sluttningen och översvämmar både Vårlöksgatan och förskolan.

Norra parkområdet efter: En damm kan samla och fördröje vattnet så att risken för
översvämning minskar. (Vyn på fotot är inte helt korrekt, dammen bör ligga
längre norrut där en naturlig sänka finns).
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2B (5)
Västra gården före: Mycket vatten samlas kring byggnaderna vid häftiga regn.
Barnens centrala lekytor är oskyddade från sol och har höga
strålningstemperaturer.

Västra gården efter: Ränndalar leder vattnet bort från byggnaden och samlar det i
en nedsänkt multifunktionell yta. Två fruktträd ger platsen behaglig skugga.
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3B (5)
Västra gården vid fågelbogungan före: Hög strålningstemperatur på denna plats.

Västra gården vid fågelbogungan efter: Den nedsänkta multifunktionella ytan
samlar vattnet vid skyfall. Tre stora träd vid tomtgränsen ger skugga åt lekytan.
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4B (5)
Södra smågårdarna före: Skydd från solen saknas och lekytorna får väldigt höga
strålningstemperaturer.

Södra smågårdarna efter: De mindre gårdarna skuggas av mellanstora träd.
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5B (5)
Norra gården före: Hög strålningstemperatur vid barnens lek- och fikaplats.

Norra gården efter: Lekytorna och fikaplatsen skuggas av träd.
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1C (1)

Bilaga C
Källans förskola
Underlag för beslut om att inte föreslå vidare värmeåtgärder vid Källans förskola.
Planteringsplan och växtförteckning Källan (Ystad 2019).
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1D (2)

Bilaga D
Nattugglans förskola
Östra gården före åtgärd: Lekytorna har mycket höga strålningstemperaturer.

Östra gården efter åtgärd: Mellanstora träd skuggar gårdsplanen på förmiddagen.
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2D (2)
Västra gården före åtgärd: Mycket höga strålningstemperaturer drabbar barnens
lekytor då här helt saknas skugga stora delar av dagen.

Västra gården efter åtgärd: Stora träd strax utanför förskolan ger skugga och
sänker strålningstemperaturen.
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