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- klimatet förändras och anpassning är nödvändigt 
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• Klimatförändringar, snabb version

• Hur påverkas Skövde kommun av ett förändrat 
klimat?

• Vilka riskfaktorer ska prioriteras?

• Åtgärder

Innehåll



Väder eller klimat?



• Klimatet förändras

• Beror på oss

• Det får effekter på hela jorden

• Kan påverkas

Global fråga, påverkar 
allt och alla!



• Varmare på land, i havet och i luften

• Isarna smälter

• Havsnivån höjs

• Mer värmeextremer

• Nederbördsförändringar

• Haven försuras

Klimatsystemen 
förändras









Klimatet 
förändras i 
Skövde



Att göra scenarier för framtiden

Är det så här jobbar man på SMHI!?



Klimatscenarier



Det blir varmare…



och våtare…



och vildare…



• Flödet i vattendragen förändras med högre flöden under 
höst och vinter, och lägre under våren

• Skyfallen blir kraftigare

• Längre perioder med höga temperaturer, värmebölja

• Kraftig minskning av antalet dagar med snö

• Större variation i grundvattennivåer, men oförändrat över 
en årscykel

• Långvarig torka

Klimatförändringar i Skövde



MSB 
Översvämningskartering

Kartvisaren SGU
Ras och skred



Risk- och sårbarhetsanalys
för Skövde kommun



• Skyfall
(Vattendjup vid ett blockregn med 100-års återkomsttid (30 min varaktighet) efter 15 resp. 5 timmars 
avrinningsförlopp efter regntoppen, Norconsult)

• Höga flöden i Tidan
(Översvämningskartering vid höga nivåer i Tidan, MSB)

• Värmekartläggning
(Värmekartläggning – Antal dagar med en strålningstemperatur > 50 grader i Skövde tätort, SMHI)

• Ras och skred
(Kartvisaren, SGU)

Riskfaktorer – förändrat klimat



Skyfall



Skyfall



Översvämning
Tidan



Värme-
kartläggning



Värme-
kartläggning



Skred och
raviner



• Begränsad framkomlighet

• Strömavbrott (med följdeffekter)

• Överbelastning av avloppsnät och 
reningsverk

• Vattenskador i byggnader

• Erosion

Skyfall

Konsekvenser av klimatförändringar



Värmebölja och torka
• Vattenförsörjningen påverkas. Lång tid innan magasinen fylls på.

• Kan leda till större efterfrågan på kommunalt VA

• Risken för bränder i skog och mark ökar, och möjligheten att släcka bränder försvåras

• Klart högre frekvens av dagar med besvärande hög värme i framtiden

• Större belastning på vårdinrättningar under sommartid, med begränsad ordinarie bemanning

• Arbeten kan ta längre tid och risken för arbetsplatsolyckor kan öka

• Besvärande att uträtta dagliga ärenden, ta sig till affär, vårdcentral etc

• Utsatta grupper får det svårare; fler dödsfall!?

Konsekvenser av klimatförändringar



Milda vintrar och blötare väderlek
• Färre snödagar, ibland inga alls

• Mindre tjäle; stormfällningar

• Ökad risk för ras- och skred vintertid

• Förändrade grundvattenförhållande; bla sättningar, urlakning av föroreningar

• Förändrade flödesmönster

• Tidan översvämmas

Konsekvenser av klimatförändringar



• Skyfallssäkring

• Värmebölja, svalka och skugga

• Torka

• Dricksvattenförsörjning, enskild

• Kunskapsuppbyggnad och samverkan

• Reviderade riktlinjer för dagvattenhantering

• Intern sektorsövergripande dagvattengrupp

• Utredning om ekosystemtjänster

Strategier och åtgärder, prioriterade



• Kan översvämning orsaka skada för 
byggnader/verksamheten?

• Vad får en översvämning för 
konsekvenser?

– Kostnader
– Risk för människor
– Tillgänglighet

• Vilka konsekvenser är acceptabla?

Skyfallssäkring
Inventera samhällsviktig verksamhet



• Planera 

• Prioritera

• Åtgärda

Skyfallssäkring



Svalka och skugga

• Prioritera äldre, sjuka och arbetsmiljö för uppgifter som kräver hög koncentration

• Planera för en annan bemanning och tidsåtgång för vissa arbetsuppgifter

• Vidta åtgärder vid om och nybyggnation

– Placering i lokalen

– Luftkonditionering

– Byggnaders väderstreck

• Planera utemiljön

Ta vara på erfarenheter från i somras och 
lär av kollegor i södra Europa.



• Behåll och skapa nya trädmiljöer 
som ger viktiga ekosystemtjänster

Svalka och skugga



Tomas Ekelund, 
klimatanpassningsstrateg



Skövdes 
stadsbyggnadspris





Ambition… så lyder årets motivering i kortversion.
Med klass och kompetens visar omvandlingen av 
kvarteret Rönnen att det är möjligt med förtätning 
och förädling av kvartersstaden. Byggnader har givits 
ny användning och en ny karaktärsbyggnad har 
adderats. En byggnad med formsäker stil och 
gedigna material samt med en omsorg om 
detaljerna som är ovanlig i dagens bostadsbyggande.
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