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Boverket leder arbetet - fem myndigheter 

samverkar om genomförandet 



Boverkets uppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska:

• stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda 

miljön

• identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och 

befintlig bebyggelse

• bedriva kompetenshöjande insatser på området

• samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om 

klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget 

på ett användarvänligt sätt

• bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som 

är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön

• följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det 

innebär för ny och befintlig bebyggelse.



Varför upplevs ökande problem

• Energisnålare byggnader har minskat marginalerna 
för felprojektering och har flyttat gränser för när på 
året övertemperaturer inomhus kan uppstå.

• Ett allt varmare klimat som gör att traditionella 
tekniska lösningar fungerar sämre och sämre

• Ökad användning av hemmamiljöer när det är som 
varmast

• Känsligare användare via åldrande befolkning

• Kunnigare användare som inte accepterar dålig 
inomhusmiljö



Ökande kylbehov kan bli ett problem även 

i och kring byggnader

• Energiproblem/miljöproblem

• Fuktproblem i byggnader 

• Sänkt temperatur ökar relativa luftfuktigheten

• Påväxt i filter och på kylbafflar

• Kondens i väggar, på installationer…

• Fuktproblem utanför byggnader 

• Legionella i kyltorn med vattendimma



Hur anpassar vi den 

byggda miljön till ett 

varmare klimat?
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Dagens föreläsning
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Utreda orsak

Fastställa vad som händer

• Vädersituationen vid händelsen

• Mäta i byggnaden

• Förväntad reaktion på situationen (beräkningar)

• Fråga med enkätverktyg

Leta anledningar till att det händer

• feldimensionerad byggnad

• fel i installationerna

• fel i driftscheman

• fel i användning



Utreda orsak – hur nära maxlast?



Utreda orsak – förväntade reaktioner



Boverkets regler



Hur vi bygger påverkar lokalklimatet - ute
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Förbättra kring byggnaden - värmeöar





Passiva tekniker - exempel

- Minska klimatlasten på byggnaden

- Skuggning och kylning via träd och växter

- Vattenspeglar och fontäner som kyler

- Färg och materialval på ytor i staden och lokalt runt 
byggnaden

- Minska energiupptaget genom klimatskalet

- Små fönsterareor i känsliga väderstreck

- Fasta solskydd

- Färg och materialval på ytor i klimatskalet

- Tunga stomlösningar med termisk tröghet som jämnar ut 
dygnsvariationer



Aktiva tekniker exempel

- Minska energiupptaget genom klimatskalet

- Dynamiska solskydd

- Kyla byggnaden

- Utnyttja frikyla nattetid (om det blir kallt!)

- Värmepumpad kyla inom fastigheten

- Fjärrkyla

- Vädring (om det finns kall luft att vädra med!) 



Vanliga utmaningar

• Solkskydd som inte tål väder och vind

• Missat att ta med värmeöeffekter i bedömningen av 

hur varmt det kan bli

• Missat att bedöma hur klimatet utvecklas under husets 

livstid

• Missat att riskvärdera vad som händer om 

övertemperaturer uppstår



Konsekvenser som ibland missas



Hjälpmedel

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning 
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö (boverket.se)

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet - Boverket

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/


Hjälpmedel…



Ställ krav på hantering!



Ställ krav på hantering!



Funderingar inför framtiden

• Fler byggnader kommer behöva kylas aktivt framöver

• Många byggnader som har fungerat kommer att få 

längre och längre perioder där de inte fungerar om de 

inte byggs om

• Det behöver bevakas och avsättas resurser till 

förbättringar av byggnader och stadsrum efterhand 

som klimatförändringarna blir mer uttalade

• Det tar tid att genomföra och kräver resurser så skaffa 

ett prioriteringsunderlag nu



Frågor?

Tipsa Boverket och bidra till ett bättre byggande –

Boverket

peter.brander@boverket.se

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/boverkets-byggskadefunktion/tipsa-om-byggskador/
mailto:peter.brander@boverket.se
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/boverkets-byggskadefunktion/tipsa-om-byggskador/



