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1 Sammanfattning 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har SMHI genomfört en kartläggning av 
strålningstemperatur inom Örebro tätort. Syftet är att visa hur den upplevda temperaturen varierar 
inom staden i dagens klimat och hur samma variation förväntas se ut i ett framtida klimat. 
Strålningstemperaturen är en ekvivalent temperatur på samma sätt som köldeffekt, men istället för 
vind tas hänsyn till strålningsförhållandena. En kritisk faktor i detta sammanhang visar sig vara 
tillgång till skugga. I delar av staden med direkt närhet till träd eller på skuggsidan av byggnader, 
överskrider strålningstemperaturen aldrig de risknivåer som identifierats. Detta sker däremot 
regelbundet under sommartid på solbelysta ytor, såsom parkeringsplatser, öppna fält eller vid fasader i 
söderläge.

Beräkningar av strålningstemperaturen presenteras dels för sommaren 2018, och dels för ett 2 grader 
varmare scenario baserat på samma sommar. En jämförelse visar på en markant ökning av antalet 
tillfällen då strålningstemperaturen når nivåer som innebär en ökad hälsorisk för äldre. För att visa hur 
strålningstemperaturen varierar inom bebyggd miljö, ge ett kvalitativt underlag för att bedöma närhet 
till svalka samt identifiera särskilt utsatta miljöer, presenteras ett detaljerat kartunderlag över 
strålningstemperaturen för sommaren 2018 längst bak i rapporten.
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2 Bakgrund 
Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med att genomföra en värmekartering i Örebro tätort som underlag 
till samhällsplaneringen. SMHI har därför fått i uppdrag att genomföra en studie av strålningsvärme. 
Samma metod har använts i liknande studier som SMHI tidigare gjort för ett antal tätorter i 
Södermanlands län och i Kronobergs län.

3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur strålningsvärme varierar inom Örebro tätort. 
Förhoppningen är att en ökad förståelse för hur en värmebölja upplevs i olika delar av staden gör det 
lättare att beakta denna aspekt vid fysisk planering. Kartläggningen har gjorts med stöd av 
strålningsmodellen SOLWEIG som beskriver hur strålningsvärmen varierar i den bebyggda miljön, 
med hänsyn till topografi, byggnader och vegetation. Kartor för två fall har tagits fram; en baserad på 
historiska data från den varma sommaren 2018 och en med ett scenario med 2 grader varmare 
temperatur. Värmekartorna presenteras som färglagda nivåkartor på fotgängarnivå och 
strålningstemperaturen redovisas med indexet gradtimmar > 55 °C för strålningstemperatur.

Separat levereras GIS-skikt med kartor av strålningsvärme för de båda beräkningsalternativen.

4 Allmänt om värme, komfort och hälsa 

4.1 Värmebölja 
Förhöjda temperaturer har en rad effekter på samhället. Många av effekterna är indirekta. I en värld 
där olika delar av samhället är sammankopplade i ett komplext nät av beroenden, kan en tråd i nätet 
som fallerar ge återverkningar på flera olika områden. Höga temperaturer kan orsaka problem i 
infrastruktur, t.ex. skadad järnvägsräls och förstörda vägar. Ökad belastning på kylsystem och 
otillräckligt med kylvatten kan leda till potentiella störningar i produktion av livsmedel och varor 
(EEA, 2012).  Dessa problem kan vara omfattande, men också mycket komplexa att förutse och 
bedöma. Fokus här är därför i första hand mer direkta hälsorelaterade konsekvenser kring värmeböljor. 

4.1.1 Värme och hälsa 
Under de senaste åren har konsekvenser av en rad värmeböljor uppmärksammats i media. Under 
sommaren 2015 som ansågs relativt sval i Sverige pågick samtidigt en värmebölja i stora delar av 
Centraleuropa med värmerekord i flera länder. Särskilt Polen drabbades av höga temperaturer och 
följdproblem för kraftproduktion orsakade av brist på kylvatten. Under våren samma år pågick en 
extrem värmebölja i Indien med temperaturer över 40° C som resulterade i många förtida dödsfall, 
samt påverkan på kraftförsörjning och infrastruktur. En ögonöppnare i många europeiska länder var 
annars värmeböljan under 2003, då ca 70 000 förtida dödsfall i Europa kunde härledas till värmen 
(Robine JM et al. 2008). Studier av samband mellan temperaturen och ökad dödlighet under denna 
värmebölja visar tydligt hur hårt extrema temperaturer kan slå mot samhället. Det kan konstateras att 
den högsta temperaturen i Paris under värmeböljan låg kring 36 °C, vilket vid enstaka tillfällen har 
uppmätts i Sverige redan i dagens klimat.

Studier av variation i antalet dödsfall och dess samvariation med temperaturen visar att man för 
åldersgruppen 47-79 år i Stockholms län varje sommar får 5 % ökad dödlighet vid ett par tillfällen. 
Med en normal dygnsdödlighet i Sverige på ca 300 personer, motsvarar 5 % ungefär 15 personer. För 
åldersgruppen 80+ sker detta ca 10 ggr per år och risken når även 10 % ökad dödlighet ca 1 gång per 
år (Thorsson et al, 2014). Förutom temperaturen är även varaktigheten, dvs. antalet dagar värmeböljan 
pågår, en faktor som påverkar hälsan.

För att minska de negativa hälsoeffekterna av en värmebölja ökar kraven på både fysisk planering och 
beredskap (sociala myndigheter, kommunal beredskap, vård). Beredskap handlar t.ex. om råd kring 
hur man bör agera inom vården under en värmebölja. Även den varningstjänst för värmebölja som 
infördes av SMHI under år 2014 är ett led i beredskapsarbetet (Åström, 2014). För fysisk planering 
behövs förståelse och information kring hur temperaturförhållandena ser ut i olika delar av den 
bebyggda miljön, och hur dessa påverkas av byggnader, material, växtlighet och vatten.
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4.1.2 Den urbana värmeön 
Temperaturen inom städer är normalt några grader högre än i omgivningen. Effekten kallas den 
urbana värmeön och skillnaden i temperatur beror huvudsakligen på (EEA, 2012):

• En stor andel hårdlagda ytor inom staden som absorberar och lagrar värme från solstrålning. 
Under natten avgår denna värme och höjer temperaturen inom staden.

• Mindre växtlighet och därmed mindre avkylning genom växternas vattenanvändning.
• Spillvärme tillförs från uppvärmning och avkylning av fastigheter, trafik och olika 

verksamheter inom staden.
• Vatten leds undan och gör städer torrare än omgivningarna, vilket leder till minskad avkylande 

avdunstning.

På Sveriges breddgrader är temperaturskillnaden mellan stad och landsbygd normalt större under 
vintern. Effekten är också större nattetid, vilket kan vara särskilt allvarligt på sommaren under 
värmeböljor eftersom det minskar möjlighet för människor till svalka och återhämtning. Hälsostudier 
visar att om dygnets lägsta temperatur är hög under en värmebölja kan det ibland visa på större 
hälsorisker än dygnets högsta temperatur (Thorsson et al, 2014).

Inom Örebro tätort bedöms det rimligt att lufttemperaturen under en värmebölja kan vara ca 1 grad
högre än i omgivande landsbygd. Analysen i denna rapport tar sannolikt inte hänsyn till den urbana 
värmeön i full utsträckning. Orsaken är att den rumsliga upplösningen i analysmodellen MESAN 
(Häggmark et al 1997) som utnyttjats till meteorologiska indata inte är tillräckligt hög för att beskriva 
denna effekt. MESAN utnyttjar observationer från SMHIs stationsnät vilket också bidrar till att missa 
denna effekt, eftersom stationerna vanligtvis placeras utanför de centrala delarna av städer.

På många håll i världen kämpar man intensivt med att begränsa den urbana värmeön. Främst handlar 
det om att minska uppvärmningen från inkommande solstrålning genom att öka reflexionen av solljus 
från byggnader och andra ytor, men man inför även gröna tak och planterar träd för att öka avkylning 
genom växternas transpiration, samt tillför vatten i stadsmiljön (Hoag, 2015). Figur 1 visar en 
illustration av den urbana värmeön.
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Figur 1. Den urbana värmeön innebär en förhöjning av den omgivande temperaturen.

4.2 Strålningstemperatur 

Även inom den urbana miljön finns stora skillnader i hur temperaturen upplevs av människor. 
Förutom luftens temperatur påverkar även en rad andra faktorer hur man upplever förhållandena:

• Solstrålning (kortvågig strålning)
• Värmestrålning från mark, byggnader och andra ytor (långvågig strålning)
• Luftfuktighet
• Vindhastighet

Ett begrepp som används för att beskriva hur människan upplever temperaturen är 
strålningstemperatur eller Mean Radiant Temperature, TMRT. Precis som köldeffekt ofta används för att 
beskriva hur temperaturen upplevs när det blåser, används strålningstemperaturen för att beskriva hur 
temperaturen upplevs med hänsyn till sol- och värmestrålning. Begreppet kan förklaras som en 
ekvivalent lufttemperatur, som ger samma effekt på en människa som summan av de 
strålningskomponenter som kroppen utsätts för. I Figur 2 visas de olika strålningskomponenter som 
inkluderas i beräkningarna.

Parametern kan bestämmas genom att man mäter och summerar strålningskomponenter i alla 
riktningar och tar hänsyn till hur stor andel av strålningen som absorberas av människokroppen. 
Genom att använda TMRT istället för vanlig temperatur för att beskriva upplevd temperatur, kan hänsyn 
tas även till strålningsförhållandena. Detta gör det t.ex. möjligt att ta hänsyn till skillnaden mellan en 
varm solig södervägg eller en skuggig park. Lufttemperaturen skiljer sig i regel endast någon enstaka 
grad mellan dessa platser, medan TMRT ofta kan skilja sig 20 grader.
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Det finns vissa tydliga begränsningar i begreppet TMRT. Den tydligaste förenklingen är att ingen hänsyn 
tas till vind. Vinden slätar genom sin värmetransport ut gradienter i temperatur inom staden. Genom 
att inte inkludera detta missas t.ex. den kylande effekten av närliggande vatten i beräkningarna vilket 
gör att temperaturen i närheten av större vattenytor överskattas. Vad gäller vegetation inkluderas 
endast dess skuggande effekt i beräkningarna och inte den avkylande effekten av dess
vattenanvändning. Motiveringen för att ändå använda detta begrepp är att man fokuserar på 
värmeböljor och då i regel har låga vindhastigheter. Betydelsen av växternas avkylande effekt anses 
också underordnad deras direkt skuggande effekt.  Parametern TMRT kan anses väl återspegla 
förhållandena i relativt skyddade innerstadsmiljöer.

Det finns tröskelvärden framtagna för strålningstemperatur som motsvarar ökad risk för dödlighet 
(Thorsson et al, 2014). Olika tröskelvärden har identifierats för olika åldersgrupper i befolkningen. I 
denna studie har de tröskelvärden som avser individer ≥ 80 år tillämpats, se Tabell 1.

Figur 2. De olika strålningskomponenter som ingår i begreppet strålningstemperatur (Mean Radiant 
Temperature).

Tabell 1. Tröskelvärden för dygnsmax av strålningstemperatur och relaterad ökad risk för dödlighet i 
olika åldersgrupper (Thorsson, 2014).

Risknivå Ökad risk [%] Dygnsmax av strålningstemperatur [°C]

Alla åldrar 45-79 år ≥ 80 år

0 0 47,4 46,7 47,6

1 5 57,1 58,8 55,5

2 10 - - 59,4
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5 Metodik 
För beräkningarna av strålningstemperatur har modellen SOLWEIG (v 2016a) använts (Lindberg et al 
2008, Lindberg och Grimmond 2011). Modellen tillåter beräkning av strålningstemperatur med 
hänsyn till:

• Inkommande direkt och diffus kortvågig strålning (solstrålning), samt molnens effekt på 
inkommande långvågig och kortvågig strålning.

• Skuggeffekter från byggnader och terräng, samt växtlighet.
• Värmestrålning från byggnader, mark och växtlighet.

Modellen SOLWEIG har huvudsakligen utvecklats inom Göteborgs Universitet och tillämpats och 
validerats i ett flertal studier på olika platser i världen (Lindberg et al 2012).

Beskrivningen av stadsmiljön görs i modellen genom en digital terrängmodell uppdelad på byggnader 
och mark, samt vegetation. Meteorologiska mätdata i form av strålningsparametrar samt lufttemperatur 
används sedan för att driva modellen och utföra beräkningar timme för timme.

SOLWEIG har tillämpats för ett område som omfattar hela Örebros tätort. Den tidsperiod som 
studeras är juni-augusti under 2018, dels utifrån de faktiska uppmätta förhållandena och dels i ett två 
grader varmare framtidsscenario.

Det bör noteras att det finns beräkningsmodeller som tar hänsyn till fler faktorer, såsom vind, 
avdunstning och växternas transpiration m.m. Dessa modeller är dock främst avsedda för att studera 
enskilda bostadsområden i detalj och är fortfarande alltför beräkningskrävande för tillämpning över 
större områden. Syftet är här att ge en övergripande bild av förhållandena inom en hel stad, varför den 
enklare modellen SOLWEIG har valts.

5.1 Digital terrängmodell och beskrivning av växtlighet 
Den terrängmodell som använts har byggts utifrån de laserskanningar som Lantmäteriet 
tillhandahåller. Dessa data tillåter beskrivning av mark, byggnader och vegetation med ca 2×2 m
upplösning, vilket bedöms som tillräckligt för att fånga betydande skuggeffekter i stadsmiljön. I de 
ursprungliga punktdata som Lantmäteriet tillhandahåller har alla punkter på mark och vatten 
klassificerats och kan lätt urskiljas för att skapa en terrängmodell för markytan. Alla andra punkter är 
oklassificerade och avser främst byggnader och vegetation, men kan även komma från fordon eller 
konstruktioner som inte räknas som byggnader. Samtliga punkter på byggnader har urskilts ur denna 
mängd genom användning av fastighetskartans byggnadslager. Alla punkter som ligger inom 
fastighetskartans byggnadskonturer har alltså använts för att bestämma takhöjd på byggnaderna. 
Återstående oklassificerade punkter har sedan tolkats som vegetation. För att undvika att bilar och 
andra låga föremål tolkas som träd har punkter lägre än 3 m över mark uteslutits ur beskrivningen. 
Dessa låga föremål bedöms inte tillför någon betydande skugga och påverkar därmed inte resultaten 
signifikant. I Figur 3 visas beräknad trädhöjd parallellt med ett flygfoto över samma område.

Det bör noteras att byggnader i enstaka fall kan ha tolkats som växtlighet. Detta beror i så fall på att 
dessa byggnader inte finns inkluderade i fastighetskartan. Detta påverkar inte resultaten i någon 
betydande grad i och med att både byggnader och träd har en skuggande effekt.
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Figur 3. Exempel på beräknad trädhöjd utifrån Lantmäteriets höjddatabas. © Lantmäteriet 
(Geodatasamverkan)

5.2 Meteorologiska förhållanden 
Data för centrala Örebro från SMHIs analysmodell MESAN (Häggmark et al 1997) juni-augusti 2018 
har använts för att beskriva lufttemperatur på 2 m över marken. Sommaren 2018 var, i större delen av 
Götaland och Svealand, den varmaste sommaren som hittills uppmätts och kan alltså betraktas som 
extrem, sett med dagens klimat. Jämfört med referensperioden 1961-1990 var sommarmånaderna 2018 
drygt 3°C varmare.

Globalstrålningen har hämtats från SMHIs analyssystem STRÅNG (strang.smhi.se), som kombinerar 
uppmätt och beräknad strålning för att skapa en heltäckande bild av förhållandena i Sverige.

Även om beräkningarna kan ta hänsyn till de detaljer i stadsmiljön som påverkar skuggor och 
värmestrålning, görs här ingen korrektion av lufttemperaturen för att ta hänsyn till den urbana 
värmeön.  Detta innebär att lufttemperaturens bidrag till resultaten underskattas något. Effekten av en 
förhöjd lufttemperatur dröjer kvar även under natten, då direkt solstrålning inte ger något 
värmetillskott, och kan alltså i högre grad påverka möjlighet till återhämtning och svalka under 
sömnen.

I rapporten Framtidsklimat i Örebro län (Persson m.fl., 2015) beskrivs framtida klimat för Örebro län 
baserat på olika utsläppsnivåer. Resultaten visar att sommaren 2018 har samma medeltemperatur som 
en normal sommar i slutet av seklet ifall vi begränsar utsläppen av växthusgaser (RCP4.5). Om 
utsläppen fortsätter att accelerera (RCP8.5) kommer somrarna bli ytterligare ca 2 grader varmare.
Genom att genomföra beräkningar av strålningsvärme med indata där lufttemperaturen sommaren 
2018 höjts med 2 grader kan alltså jämförelser göras med en normal sommar i en framtid med fortsatt 
höga utsläpp. 

Det bör noteras att endast lufttemperaturen justeras för att ta hänsyn till ett varmare klimat. Indirekt 
kommer detta även att påverka värmestrålning från olika ytor, vilket hanteras av den modell som 
används för beräkningarna. Däremot tas ingen hänsyn till förändringar i strålningsförhållandena. Detta 
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innebär en viss förenkling, men bedöms inte påverka resultaten signifikant. Lau, et al (2015) har visat 
att denna effekt uppgår till en skillnad om ca 1 °C i strålningstemperatur.
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6 Resultat 

6.1 Strålningsvärme under sommaren 2018 
Sommaren 2018 har valts för att beskriva en mycket varm sommar i nuvarande klimat. I större delen 
av Götaland och Svealand var det den varmaste sommaren som hittills uppmätts.

Exempel på beräknat medelvärde av strålningstemperaturen under dagtid den 27 juli (den dag som 
hade högst dygnsmedeltemperatur under 2018) visas i Figur 4. För jämförelse presenteras en flygbild 
över samma område i Figur 5. Man kan tydligt se den kylande effekten som skugga från bladverk och 
byggnader ger på strålningstemperaturen. De högsta temperaturerna kan man se på stora öppna ytor 
och i synnerhet längs sydsidan av många byggnader.

För att relatera strålningstemperaturen till hälsorisken redovisas i denna studie antal gradtimmar > 
tröskelvärdet 55°C, dvs. summan under analyserad tidsperiod av hur mycket strålningstemperaturen 
överstiger 55 ºC varje timme. Tröskelvärdet kommer från Tabell 1 och representerar 5 % ökad 
dödlighet för individer ≥ 80 år (55,5 °C, har här avrundats till 55°C). Avsikten är inte att kvantifiera i 
detalj hur stor risken är, utan främst att identifiera de områden som utmärker sig som särskilt varma 
och där vistelse under varma dagar kan medföra en viss hälsorisk.

I Figur 6 visas antal gradtimmar > 55°C för samma område som i Figur 4 och Figur 5. Man kan se att 
de högsta överskridanden av tröskelvärdet förekommer längs södervända fasader. Även helt öppna 
vistelsemiljöer utan skuggande växtlighet eller byggnader är utsatta.

En översikt av hela Örebro tätort ges i Figur 8. Överlag ses tydligt att de delar med skog eller tätare 
bebyggelse är mindre exponerade för strålningsvärme medan öppna ytor utmärker sig med det högsta 
antalet gradtimmar. Det bör observeras att ingen hänsyn tas till vinden. Under dagar med blåsiga 
förhållanden kommer vinden att ge mer svalka över större öppna ytor. Den bild som ges är alltså 
främst representativ för varma dagar med lite vind.

Ett mer heltäckande kartmaterial för strålningstemperaturen i Örebro ges sist i rapporten. Mer 
detaljerade kartor presenteras där för samtliga rutor inom översiktskartan i Figur 8.

Figur 4. Beräknat medelvärde av strålningstemperatur under dagtid i ett centralt område i Örebro
den 27 juli 2018. © Lantmäteriet (Geodatasamverkan)
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Figur 5. Ett ortofoto över samma område som redovisas i Figur 4, Figur 6 och Figur 7.
© Lantmäteriet (Geodatasamverkan)

6.2 Sommaren 2018 i ett två grader varmare klimat 
Samma område som presenteras i föregående avsnitt visas nedan i ett scenario med 2 grader högre 
lufttemperatur. Figur 7 avser antal gradtimmar med strålningstemperatur över tröskelvärdet 55 °C och 
kan jämföras med Figur 6, som redovisar motsvarande resultat för sommaren 2018. På samma sätt kan 
översiktsbilderna i Figur 8 och Figur 9 jämföras. Jämförelsen visar att antalet timmar överskridanden
av tröskelvärden för strålningstemperatur ökar tydligt. Den stora skillnaden, trots en måttlig förändring 
av lufttemperaturen, förklaras av att strålningstemperaturen ligger nära tröskelvärdet relativt ofta under 
sommaren 2018.
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Figur 6. Antal gradtimmar > 55 °C för strålningstemperatur under juni-augusti 2018. © Lantmäteriet 
(Geodatasamverkan)

Figur 7. Antal gradtimmar > 55 °C för strålningstemperatur under juni-augusti 2018 i ett scenario 
med ett två grader varmare klimat. © Lantmäteriet (Geodatasamverkan)
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Figur 8. Antal gradtimmar > 55 °C för strålningstemperatur inom Örebro tätort under sommaren 
2018. Samma legend som i Figur 6 och Figur 7. © Lantmäteriet (Geodatasamverkan)
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Figur 9. Antal gradtimmar > 55 °C för strålningstemperatur inom Örebro tätort i ett 2 grader 
varmare scenario baserat på sommaren 2018. © Lantmäteriet (Geodatasamverkan)
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7 Slutsatser  
Temperaturen är den parameter för vilken tydligast trender kan ses i ett framtida klimat. Det mesta 
tyder på att temperaturen under det närmaste seklet kommer att stiga med 2 grader eller mer. Redan 
idag innebär värmeböljor vissa hälsorisker, särskilt för äldre och kan orsaka upp till ca 10 % ökad 
dödlighet under en värmebölja.

Den högsta strålningstemperaturen ses längs fasader i söderläge, samt i öppna områden utan 
skuggande växtlighet eller bebyggelse. Observera att vindavkylning och avkylning via avdunstning 
och växternas vattenanvändning inte inkluderas i resultaten. Under en värmebölja är vindhastigheten
vanligtvis låg och sjöar och vattendrag uppvärmda, varför måttet ändå kan förväntas ge en god 
beskrivning av den upplevda temperaturen under dessa dagar. I viss mån underskattas lufttemperaturen 
i modellresultaten, eftersom den urbana värmeön inte kan beskrivas av den använda modellen.

Exempel på faktorer som påverkar hälsorisken är:

• Temperaturen
• Värmeböljans varaktighet
• Byggnadsstandard

Hur känsliga olika individer är för värme varierar också och påverkas tydligt av ålder och fysisk hälsa.

De kartor som presenteras sist i denna rapport kan användas för att identifiera vistelsemiljöer som är 
särskilt exponerade under en värmebölja, samt för att kvalitativt bedöma närhet till svalka i olika delar 
av staden. Kartorna ger även en förståelse för hur den upplevda utomhustemperaturen varierar och 
vilka temperaturer som kan förväntas i olika typer av vistelsemiljöer. De tröskelvärden som använts 
för att uppskatta ökad risk för dödlighet skall tolkas med försiktighet. Att det finns en koppling mellan 
värme och ökad dödlighet har fastställts i många studier och är lätt att påvisa, men exakt hur detta 
samband ser ut är mer oklart. Exempel på en parameter som är viktig, men som inte beaktas vid 
användning av ett tröskelvärde, är varaktigheten hos en värmebölja.
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9 Strålningsvärmekartor 
I denna kartbilaga redovisas värmekartläggningen för Örebro för sommaren 2018. Översiktskartan 
nedan visar den uppdelning i rutor som gjorts.
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