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Klimatförändringar påverkar vår vardag mer och mer. Här
hittar du fakta om några av de förändringar som pågår just
nu. Vi ger dig också tips på vad du kan göra för att förebygga
skador på din fastighet när klimatet blir mer extremt.

Risken för översvämningar ökar. Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det
blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller på kort tid. Det finns mycket du kan
göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden. Små åtgärder
kan göra stor nytta!

Mängden nederbörd förväntas öka med ungefär 15-20 procent
fram till seklets slut. Nederbörden ökar mest under vintern, då
ökningen kan bli närmare 30 procent. Det innebär stora mängder
vatten eftersom en millimeter blötsnö på en kvadratmeter motsvarar en liter vatten. I vårt län är nederbörden som störst i de
sydvästliga och nordligaste delarna.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli allt
vanligare i framtiden. För att klassas som skyfall krävs
det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn
per minut. Extrem nederbörd blir mellan 15-30 procent
vanligare vid sekelskiftet än idag.
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Är hängrännorna rensade?

Hur ser det ut i din källare?

Kan det rinna in vatten från gatan?

Med rena hängrännor och stuprör
försvinner regnet lättare från huset.
Se till att takpannor och plåtar är
hela och sitter på plats.

Ställ värdefulla saker högt upp,
så klarar de en översvämning.

Om marken lutar bort från huset minskar
risken för att rännstensvatten rinner in i
huset vid höga flöden.

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka
och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.
#klimatklokatips ger dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador
på ditt hem – och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer på klimatklokatips.se

Bygga ut eller bygga nytt?
Ta del av Länsstyrelsens rekommendationer
Läs mer på lansstyrelsen.se/kalmar
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hittar du fakta om några av de förändringar som pågår just
nu. Vi ger dig också tips på vad du kan göra för att förebygga
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Risken för översvämningar ökar. Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det
blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller på kort tid. Det finns mycket du kan
göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden. Små åtgärder
kan göra stor nytta!

Klimatförändringarna gör att den globala temperaturen ökar.
När atmosfären blir varmare får vi en högre avdunstning.
Vattnet cirkulerar snabbare, vilket gör att nederbörden ökar,
ofta i form av kraftig nederbörd eller skyfall. Ökningen fram
till sekelskiftet förväntas bli cirka 20 procent.

Risken för översvämning börjar redan vid ganska små
mängder nederbörd, ungefär 10 mm/dygn. I framtiden
förväntas dessa dagar bli allt vanligare och vid sekelskiftet ha ökat 30 till 50 procent.
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Är det översvämning i källaren?

Är hela golvet täckt med vatten?

Har du backventiler i golvbrunnarna?

Tänk på att bryta strömmen innan du
börjar dränera!

Om vatten kommer in via golvbrunnarna
kan du trycka ned en filt eller en handduk
i brunnen och ställa någonting tungt
ovanpå. Börja sedan ösa, torka och
pumpa med en gång.

Installera backventiler, så minskar risken för
att översvämning vid höga flöden.

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka
och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.
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