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Tänk globalt – agera lokalt



Höga temperaturer påverkar många sorters 
fastigheter och verksamheter



• Arbeta systematiskt

• Utifrån just din fastighet och 

verksamhet

• Tänk förebyggande…

…men också

• Under och efter en olycka

• Samråda med experter och hör 

av dig till andra

Det finns mycket du kan göra



Kontinuitetshantering är ett sätt att upprätthålla 
de verksamheter som alltid måste fungera

Genom att kartlägga, analysera och 

vidta åtgärder stärker vi förmågan att 

upprätthålla vår samhällsviktiga 

verksamhet – oavsett typ av störning.

Har du en plan B för din verksamhet?

www.msb.se/kontinuitetshantering

http://www.msb.se/kontinuitetshantering


Hur kan min verksamhet påverkas vid en 
värmebölja? 

Exempel från

• Energiförsörjning

• Vattenförsörjning

• Transporter



Energiförsörjning

• Lägre överföringsförmåga i 

ledningar

• Ledningar kan bågna av värme –

överslag med vegetation

• Överbelastning av transformatorer

• Sämre kylning kärnkraft, kraftverk

• Lägre tillgång till vattenkraft

• Åskoväder – elavbrott



Vattenförsörjning

• Försämrad kvalité på råvatten 

(bakterier, parasiter, algblomning)

• Brist på vatten

• För varmt vatten - påväxt i ledningar



Transporter

• Blödande asfalt

• Spårbildning

• Fler cyklar och MC

• Höga temperaturer i fordon

• Försämrad prestation hos förare

• Solkurvor på räls

• Minskad densitet hos luft ger 

längre startsträcka för flyg



Publikationer



Värmens påverkan på samhället

Innehåll: 

• Effekter av en värmebölja inom olika sektorer 

• Exempel från inträffade händelser 

• Möjliga åtgärder - Före, Under och Efter en 

värmebölja

• Informationsblad för olika verksamheter inom en 

kommun



Händelsescenarie värmebölja

• Inledning

• Händelsebeskrivning 

• Exempel på konsekvenser

• Frågor till stöd för analys av scenariot 

• Faktabakgrund

• Lästips

https://www.msb.se/sv/publikationer/handelsescenario-varmebolja/

https://www.msb.se/sv/publikationer/handelsescenario-varmebolja/


Mer information

www.krisinformation.se – detta kan hända – höga temperaturer

www.dinsakerhet.se – säkrare hemma – naturens påverkan - värmebölja

www.msb.se/naturolyckor - värmebölja

www.klimatanpassning.se – hur klimatet förändras – värmebölja 

www.msb.se/kontinuitetshantering - webbkurs

https://www.msb.se/sv/publikationer/handelsescenario-varmebolja/ - händelsescenario

http://www.krisinformation.se/
http://www.dinsakerhet.se/
http://www.msb.se/naturolyckor
http://www.klimatanpassning.se/
http://www.msb.se/kontinuitetshantering
https://www.msb.se/sv/publikationer/handelsescenario-varmebolja/

