
I Europa ökar antalet människor över 65 år snabbt och de 
som är över 80 förväntas bli mer än dubbelt så många: 
från 5,6 % under 2018 till 12 % år 2060. Nu bor fler än 
någonsin tidigare i städer – hälften av alla européer (52 %) 
var stadsbor under 1950-talet och år 2015 har andelen ökat 
till 74 % och trenden bara fortsätter. 

Samtidigt som vi blir allt äldre, och allt fler som bor i städer 
kan vi också förvänta oss fler värmeböljor. Temperaturen 
blir högre och varar längre, något som inte bara hotar 
Europas äldre befolkning utan även de allra yngsta.

För att kunna bygga upp motståndskraft för en varmare 
framtid kan man titta på hur staden skulle kunna se ut och 
kännas år 2050, och hur det påverkar möjligheterna att 
hantera extrem värme.

En ny studie från Sweco undersöker aktuell information om stigande temperaturer i Europa. 
Rapporten visar vilken effekt värmen har på våra mest sårbara invånare och hur vi kan 
förbättra utformningen av urbana miljöer. 
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Många central- och nord-
europeiska städer är helt 
enkelt inte förberedda för 
extrem värme. Till skillnad  
från annan klimatpåverkan, 
som översvämningar,  
är detta hot osynligt. 

Expertkunskaper, innovativt tänkande

Många städer har inte heller tillräckligt med information om 
värmeböljor. Om det inte finns tillräckligt med information 
kan kommunerna inte signalera att värme är en viktig del 
i klimatanpassningen.



EN OSYNLIG FARA
Det är skrämmande fakta att fler européer dör av värme-
böljor än alla andra naturkatastrofer tillsammans. Mellan år 
2000 och 2018 dödade översvämningar över 700 personer 
över hela Europa, ett synligt hot som länder lägger 
mycket pengar på att förhindra. Som jämförelse dog över 
70 000 människor under ett års extrem hetta över Europa. 
Detta inträffade 2003, det året med flest dödsfall i Europas 
nutidshistoria (inkluderar inte covid-19-pandemin).  
Förutom fler dödsfall, påverkar värmeböljor hundratals 
miljoner människor varje år i form av hälsoproblem, 
vattenbrist, kraftuttag, eldbränder, föroreningar och infra-
strukturskador. Dessutom sjunker arbetsproduktiviteten 
med 2 procent per grad när det är varmare än 25°C ute. 
Det kan innebära enorma ekonomiska effekter.

EN KLIMATTÅLIG STAD
Hur vill vi att våra barn och barnbarns framtid ska se ut?

En klimattålig stad fokuserar på grön och blå infrastruktur: 
parker, trädkantade gator, fontäner och öppet vatten. De 
spelar en otroligt viktig roll när det handlar om att absorbera 
effekterna av värme och urbana värmeöar. Sådana områden 
ska vara strategiskt belägna, exempelvis runt vårdhem, 
sjukhus eller skolor. De kan också erbjuda svalka och 
grönska nära kollektivtrafiken och andra lokala faciliteter.

Denna Urban Insight-rapport ”Bygga upp motståndskraft: 
att vara ung och bli gammal i ett varmare Europa” har som 
mål till att understryka risken med värmeböljor.

Antal dödsfall på grund naturkatastrofer i 33 europeiska länder under 1980-2017. Antal dödsfall på grund av värmeböljor 
utgör 68 % av alla dödsfall relaterade till naturkatastrofer.14
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Läs mer om det här på vår webbplats: swecourbaninsight.com
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