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Höj beredskapen för värmeböljor 

Forskning har visat att människor redan idag dör under varma 
perioder och att ännu fler kan dö i framtiden då värmeböljorna 
blir vanligare och allvarligare. De som är mest känsliga för värme 
är äldre personer, de som tar vissa läkemedel eller har vissa 
sjukdomar samt de som bor högts upp och längst ned i flerfamiljs-
hus. Genom att öka beredskapen för värmeböljor i kommunen 
kan man förhindra att känsliga invånare dör eller blir allvarligt 
sjuka. 

Verktyget vänder sig till kommunala handläggare inom vård och 
omsorg, samt till säkerhetsansvariga tjänstemän och berörda 
politiker. Även miljöförvaltningen, fritidsförvaltningen samt de 
som arbetar med planfrågor och har ansvar för bygglov har 
intresse av att applicera verktyget. Om det bildats en förvaltnings-
övergripande klimatanpassningsgrupp i kommunen kan denna 
med fördel använda verktyget som ett sätt att förbereda sig på mer 
extrema värmeperioder.

Climatools verktyg för klimatanpassning kan användas både för att identifiera konsekvenserna av ett förändrat 
klimat och för att värdera olika anpassningsåtgärder. Verktygen kan ibland komplettera varandra medan de i 
andra fall är utformade för att användas fristående. Climatools drivs av FOI på uppdrag av Naturvårdsverket.

Climatools verktyg:



www.foi.se
FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm 

Tel:  08-555 030 00
Fax:  08-555 031 00

En färdig kartläggning och åtgärdslista kan ge svar på frågor som:

• Hur många personer som är särskilt känsliga för värme finns det 
i kommunen och hur många av dessa är brukare?

• Var finns dessa personer i kommunen (dvs i vilka områden)?

• Var finns svala platser i kommunen som kan användas av dem 
som lider av värme på tillfällig basis?

• Hur kan instruktioner till personal inom vård och omsorg 
utformas innan, under och efter en värmebölja?

• Hur kan kommunen informera värmekänsliga personer och 
deras anhöriga inför en värmebölja och hur kan sådan informa-
tion se ut?

Exempel på resultat är kartor som visar förekomsten av värme-
känsliga personer inom olika områden, checklistor för kommu-
nens personal att använda vid uppsökande verksamhet, informa-
tionsblad som kan distribueras till allmänheten via webb eller på 
annat sätt samt en lokal värmeplan som visar på ansvar för olika 
åtgärder före, under och efter en värmebölja.

Verktyget har utvecklats av Botkyrka kommun i samarbete med 
Climatools.

För mer information, kontakta:

Annika Carlsson-Kanyama, FOI 
Tel: 08-5550 38 92 
annika.carlsson-kanyama@foi.se

www.climatools.se

Climatools är ett samarbete mellan FOI och

Botkyrka utvecklade verktyget

Climatools har utvecklat verktyget för att öka kommuners beredskap 
inför värmeböljor tillsammans med Botkyrka kommun, som också 
genomförde flera av de steg som verktyget beskriver. Botkyrka har 
till exempel kartlagt hur många personer i kommunen som är särskilt 
sårbara för värme, och hur många av dem som inte är brukare inom 
den kommunala omsorgen. För dessa drygt 20 000 personer är 
ansvaret för att informera om värmens skadeverkningar ännu inte 
helt klarlagt. 

– Vi kunde definiera innebörden av ”sårbara grupper” och till slut 
också få tillgång till register och uppgifter av Socialstyrelsen. Att vi 
lyfte frågan till ledningsnivå i kommunen var angeläget. Att vi redo-
visade arbetet i kommunens nämnder har varit enormt viktigt, säger 
Ingrid Molander, t.f. miljöchef i Botkyrka kommun.

Värmeböljor är en aspekt av klimatförändringen som kan drabba 
hårt. Många förvaltningar berörs för att minska dödlighet och sjuk-
domsfall. 

– Jag kan råda andra kommuner att arbeta förvaltningsövergripande 
i projektform inledningsvis, så att frågan verkligen kommer upp på 
dagordningen, säger Ingrid Molander.

Botkyrka kommun har tagit fram eget informationsmaterial som 
distribuerats inom berörda förvaltningar. Information om hur sårbara 
kommuninvånare kan agera i händelse av en värmebölja ligger också 
ute på kommunens hemsida www.botkyrka.se


