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Den urbana värmeön är ett område kopplat till städer och föror-
ter där temperaturen är högre än omgivande landskap. Den 
största skillnaden i temperatur mellan stadslandskapet och 
landsbygden uppstår nattetid under klara och vindstilla väder-
förhållanden då inga andra faktorer kan påverka resultatet. 
Några timmar efter solnedgång börjar temperaturen stiga då 
stadslandskapets ytor börjar avge den värmestrålning som 
lagrats under dagen. En grundläggande faktor till fenomenet är 
hur staden är uppbyggd, det vill säga vilka byggnadsmaterial 
som används. Mörka material absorberar en stor del av den 
inkommande strålningen från solen och lagrar den under dagen 
för att sedan ge ifrån sig energin till luften ovan under natten. En 
annan bidragande faktor är stadens energikonsumtion. Energi i 
form av elektricitet och fossila bränslen används för att värma 
upp bostäder och andra lokaler och en del av den värmen läcker 
ut från väggarna, vilket i sin tur värmer upp luften utanför. Fors-
kare runt om i världen lägger ner tid och pengar på att kartlägga 
den urbana värmeön i olika storstäder för att få en bild av hur 
den kan tänkas påverka människornas dagliga liv inne i 
städerna. Till fenomenet hör en del konsekvenser som är mindre 
önskvärda. På sommaren kan värmen som lagras i städer orsaka 
värmestress hos invånarna, vilket kan leda till döden i värsta 
fall. Men det forskas även på vilka åtgärder som kan tillämpas i 
städerna för att minska effekten av värmeön. Den mest använda 
metoden är att ersätta mörka ytor mot ljusare, eftersom strål-
ningen då kan reflekteras bort mer effektivt. Men det går även 
att anlägga fler grönområden som då gör att luften kyls ned. I 
detta arbete görs flera mätningar av lufttemperaturen i och utan-
för Uppsala för att se om det är någon skillnad mellan stad och 
land. Resultaten visar att det finns en tydlig temperaturskillnad 
som tyder på att det finns en urban värmeö över Uppsala.
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Abstract 

The urban heat island is an area restricted to a city center where the temperature 

is higher than its surrounding environment. The greatest temperature difference is 

found at night when the weather is calm and the sky is clear of clouds. There are two 

major causes behind this phenomena and the first one is the use of energy for 

heating of houses. The heat leaks through the walls of the buildings and warms up 

the surrounding mass of air. The second one is the use of building material which 

store the suns radiation on daytime and releases the heat during night. The heat 

island leads to larger costs for cooling buildings. It also has an effect on human 

health, since increased temperatures lead to heat stress which may be fatal. This 

report aims to investigate if there is an urban heat island located over Uppsala city 

and how it can affect daily life for the citizens. To find out how big the urban heat 

island effect is in Uppsala city, a number of temperature measurements where 

conducted. The results show that there is a visible temperature difference between 

urban and rural areas.  

Sammanfattning 

Den urbana värmeön är ett område kopplat till städer och förorter där 

temperaturen är högre än omgivande landskap. Den största skillnaden i temperatur 

mellan stadslandskapet och landsbygden uppstår nattetid under klara och vindstilla 

väderförhållanden då inga andra faktorer kan påverka resultatet. Några timmar efter 

solnedgång börjar temperaturen stiga då stadslandskapets ytor börjar avge den 

värmestrålning som lagrats under dagen. En grundläggande faktor till fenomenet är 

hur staden är uppbyggd, det vill säga vilka byggnadsmaterial som används. Mörka 

material absorberar en stor del av den inkommande strålningen från solen och lagrar 

den under dagen för att sedan ge ifrån sig energin till luften ovan under natten. En 

annan bidragande faktor är stadens energikonsumtion. Energi i form av elektricitet 

och fossila bränslen används för att värma upp bostäder och andra lokaler och en del 

av den värmen läcker ut från väggarna, vilket i sin tur värmer upp luften utanför. 

Forskare runt om i världen lägger ner tid och pengar på att kartlägga den urbana 

värmeön i olika storstäder för att få en bild av hur den kan tänkas påverka 

människornas dagliga liv inne i städerna. Till fenomenet hör en del konsekvenser 

som är mindre önskvärda. På sommaren kan värmen som lagras i städer orsaka 

värmestress hos invånarna, vilket kan leda till döden i värsta fall. Men det forskas 

även på vilka åtgärder som kan tillämpas i städerna för att minska effekten av 

värmeön. Den mest använda metoden är att ersätta mörka ytor mot ljusare, eftersom 

strålningen då kan reflekteras bort mer effektivt. Men det går även att anlägga fler 

grönområden som då gör att luften kyls ned. I detta arbete görs flera mätningar av 

lufttemperaturen i och utanför Uppsala för att se om det är någon skillnad mellan stad 

och land. Resultaten visar att det finns en tydlig temperaturskillnad som tyder på att 

det finns en urban värmeö över Uppsala.   
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1. Inledning 

Den urbana värmeön är ett fenomen där lufttemperaturen är högre i städer och 

förorter än omkringliggande landsbygd och skog. Den högre värmen inne i städer 

beror på uppvärmning av lokaler, där värmen läcker ut från väggarna och höjer 

lufttemperaturen utanför. Värmen kan sedan inte skingras av vinden eller genom 

avdunstning då de höga byggnaderna saktar ner vindhastigheten. Urbana 

byggnadsmaterial  är oftast vattenavstötande vilket gör att det inte finns något vatten 

som kan avdunsta och därmed inte kyla ner materialen. En annan viktig bidragande 

faktor till värmeön är de urbana ytornas låga albedo vilket gör att värme från solen 

lagras i materialen istället för att reflekteras bort. Värmen avges sen under nattetid. 

Den största skillnaden i temperatur mellan stad och landsbygd uppkommer under 

klara vindstilla nätter då den lagrade värmeenergin frigörs till atmosfären. Mätningar 

av den urbana värmeöns styrka görs oftast nattetid eftersom skillnaden i temperatur 

då är som störst. Då är det endast stadens ytor som avger sin egna lagrade värme. 

Det finns många olika sätt att mäta den urbana värmeöns påverkan på stadsklimatet, 

ett sätt är att jämföra fixerade mätstationers temperaturvärden med varandra och då 

behövs värden från både landsbygd och innerstad. En annan metod är att utföra 

temperatur mätningar med cykel, bil eller tåg. När det gäller att kartlägga en värmeö 

över en större stad, används metoden fjärranalys som mäter ytors temperatur. 

Phoenix är en stad i USA vars urbana värmeö studerats mer än någon annan stad i 

landet (Winston et al., 2012). Undersökningen av den urbana värmeön i denna stad 

har även en lång historia, vilket gör att det går att se förändringar av värmeöns 

utbredning och styrka över tid. I en tidigare studie gjord 1921 kartlades 

temperaturskillnaderna över staden Phoenix med isotermer (Gordon, 1921). I 

dagsläget görs de flesta mätningar i staden med fixerade mätstationer eller med 

fjärranalys.  

Orsaken till varför forskare lägger ner tid på att studera den urbana värmeön beror 

på dess oönskade konsekvenser. En av dem är att lufttemperaturen i större städer 

ibland kan stiga till 30 till 40°C och då påverkas både människor och djur av så kallad 

värmestress vilket kan leda till döden. Den urbana värmeön innebär även stora 

kostnader för städer i form av högre elkonsumtion på somrarna eftersom det krävs 

mer energi för att kyla ner byggnader med luftkonditionering. Genom att anlägga fler 

parker inne i städer går det att kyla ner områden omkring parkerna, eftersom vattnet 

avdunstar från bladen på växterna och kyler ner atmosfären runt omkring. Det går 

även att bygga med andra sorters byggnadsmaterial som är ljusare och som 

reflekterar bort det mesta av solinstrålningen istället för att absorbera denna.  

I detta arbete utförs flera mätningar av lufttemperaturen i och utanför Uppsala för 

att se om det finns någon skillnad i temperatur mellan stad och landsbygd. 

Resultaten visar att det finns en tydlig temperaturskillnad som tyder på att det finns 

en urban värmeö över Uppsala. 
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2. Teori och bakgrund 

Här förklaras begreppet Urban Värmeö samt hur den kan uppstå och vilka 

metoder som kan användas för att mäta fenomenet. I slutet av detta kapitel beskrivs 

vilka konsekvenser den ökade värmen inne i städerna kan få samt vilka åtgärder som 

kan minska effekten från värmeön.   

2.1 Begreppet urban värmeö 

Den urbana värmeön är ett fenomen där lufttemperaturen inne i städer är några 

grader varmare än dess utkanter som innefattar både landsbygd och skog. 

Fenomenet har länge studerats och den första dokumentationen gjordes 1818 av 

engelsmannen Luke Howard då han undersökte Londons lokalklimat. Howard var en 

amatörmeteorolog som upptäckte att det var varmare inne i London jämfört med 

landsbygden omkring (Howard, 1818). 

Skillnaden i lufttemperatur mellan stad och landsbygd kallas för den urbana 

värmeöns styrka eller intensitet vilken varierar under loppet av ett dygn. Under 

morgontimmarna är denna skillnad som minst och under dagen växer denna skillnad 

då stadens ytor värms upp och i sin tur värmer upp den ovanliggande luftmassan. 

Den urbana värmeöns intensitet är vanligtvis som störst nattetid eftersom stadens 

ytor fortsätter att ge ifrån sig värmestrålning efter att solen gått ner. Den normala 

nedkylningstakten av luften nattetid saktas ned på grund av detta. Men det beror 

även på att vindhastigheten vanligtvis är låg på natten och då sker mycket lite 

omblandning av luften.  

Varmaste platsen är oftast mitt i centrum i det så kallade affärsdistriktet där det är 

mest tätt av industrier, affärsverksamheter och bostäder. Förorter kan även de bli 

varmare än omkringliggande områden och skapa sitt eget mikroklimat, men det är 

inte en lika markant skillnad som med städer eftersom dessa oftast har fler grönytor 

och har lägre byggnader. Vegetationen kyler ner den omgivande luften när de 

transpirerar. Låga byggnader utgör inget större hinder för vinden, och då kan vinden 

blanda om luften och kyla ner den. Inne i städer finns fläckar av kallare områden så 

som parker, mindre grönytor, skogsområden eller kring vattendrag. 

2.2 Orsaker till den urbana värmeön 

Den urbana miljön påverkar lokalklimatet genom att absorbera värme dagtid från 

solinstrålningen och sedan frigöra värmen långsamt på natten vid klart väder. 

Avsaknaden av vegetation, sumpmark och öppen mark hindrar fukt från att stanna 

kvar i staden. Dagvattnet rinner ner i brunnar som sedan för vattnet vidare till ett 

större vattendrag. Asfalt är dåligt på att absorbera fukt och hindrar den från att tränga 

ner i marken. Vattnet rinner snabbt bort och ingen fukt lagras. Torra miljöer blir fort 

varma och särskilt i städer då vinden hindras från att kyla ned stadsmiljön. Höga 

byggnader i städer bildar stadskanjoner som är orsaken till varför det blir vindstilla. 

Byggnaderna fångar den inkommande solenergin och lagrar denna och på så vis 

reduceras den urbana långvågiga värmeförlusten (Souza et al, 2009). 
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Valet av färg och material på ytor inne i städer har även en stor påverkan på den 

urbana värmeön då ytorna oftast är mörka eller är gjorda av ett material som 

absorberar värme och har därför ett lågt albedo, det vill säga låg reflektionsförmåga. 

Värmen absorberas istället av asfalten, hustak och väggar. Under en varm 

sommardag kan ytor inne i städer nå temperaturer som är 27-50°C varmare än 

luftens temperatur medans beskuggade ytor eller ytor som behåller fukt håller sig 

kring luftens temperatur (EPA, 2013). På natten frigörs energin som absorberats 

dagtid av staden. Den största skillnaden i temperatur mellan landsbygd och stad kan 

observeras nattetid eftersom stadens ytor erhåller värme längre än landsbygdens 

fuktiga ytor. Värmeöar skapar ett varmt luftlager som kan nå upp till 2000 meters 

höjd, vilket gör det kostsamt att kartlägga utbredningen av värmeön i detalj (Gartland 

2008). 

Den största orsaken bakom fenomenet enligt Sailor m.fl. (2004) är en stads 

energikonsumtion där överskottsvärme från  belysning, uppvärmningssystem, luft-

konditionering samt diverse elektriska apparater läcker ut från byggnaderna till luften 

utanför. Värmen läcker ut eftersom byggnadssektorn använder ogenomträngliga 

material som inte kan absorbera fukt och kan därför inte kyla ner materialet och luften 

omkring. Men värme kommer även från luftkonditioneringssystem där den varmare 

innerluften sugs ut till luften utanför. Transportsektorn är en annan stor orsak bakom 

den urbana värmeöns uppkomst eftersom fordon avger överskottsvärme från 

motorerna och värmer upp den omgivande luften. Den mänskliga metabolismen 

utgör också en orsak bakom värmeön, det vill säga den energi som frigörs i samband 

med matsmältningen. I snitt avger en vuxen människa 175 watt under dagen och 75 

watt under natten. Men det är endast i lågutvecklade städer med högt 

befolkningsantal som bidraget från den mänskliga metabolismen har en större 

inverkan på den urbana värmeön. (Sailor & Lu, 2004). Då städer växer med tiden 

tenderar även värmeön att växa och intensifieras, vilket går att bekräfta genom att 

studera historiska temperaturdata och jämföra med mer nutida temperaturdata 

(Gartland, 2008). 

2.3 Olika metoder för att mäta fenomenet 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att undersöka värmeöar men den 

vanligaste och enklaste metoden är att använda sig av fixerade stationer. Genom att 

jämföra temperatur och väder data från en fixerad station inne i staden med en på 

landsbygden går det att jämföra dessa data med varandra för att undersöka och se 

om det finns en skillnad i temperatur. Det går även att studera historisk data för att 

hitta trender över tid.  

En annan metod är att använda mobila mätningsstationer (Gartland, 2008). 

Mätningarna görs då vanligtvis med bil eller cykel men kan även utföras med tåg. De 

flesta studier görs på natten då vädret är lugnare och då finns en större chans att 

uppmäta den maximala värmeöns intensitet. Nackdelen med att använda den här 

metoden är oförmågan att registrera mätningar på olika platser samtidigt. Under tiden 

som mätningarna utförs, kan väderförhållandena hinna ändras så pass att det 

påverkar mätningarnas precision. Det finns en del saker att tänka på när dessa 
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mätningar utförs med bil. Mätinstrumentet måste placeras en bit ifrån potentiella 

värmekällor som till exempel bilmotorn eller asfalten. Standardmätningar av luftens 

temperatur görs på 1.5 meters höjd eftersom den höjden representerar de 

temperaturförhållanden som markens djur och växter lever under. Men det beror 

även på att i det lägsta luftskiktet ändras temperaturen kraftigt med höjden och därför 

behövs en standardhöjd (Liljequist, 1985). Den bästa platsen att mäta på är i 

luftlagret precis under hustaken och trädtopparna. Flera mätstationer inne i städer är 

däremot placerade ovan detta lager vilket kan ge felaktiga resultat (Gartland, 2008). 

Även vind skapad från trafiken kan påverka resultaten. Det är viktigt att ge 

mätutrustningen tid att nå jämvikt och stabilisera sig med dess omgivning innan 

mätningarna registreras.  

Den tredje vanligaste metoden är fjärranalys som möjliggör kartläggning av 

temperaturskillnader över ett större område. Metoden kan dock endast uppmäta 

yttemperaturer som till exempel tak, trottoarer, vegetation och barmark genom att 

mäta den energi som reflekteras och sänds ut från dem. Specialinstrument på 

flygplan eller satelliter kan fotografera den infraröda strålningen som sänds ut från 

markytan nedanför (Gartland, 2008). Mätsatelliter kan inte kontinuerligt registrera 

information över ett dygn eftersom de vanligtvis passerar över ett och samma 

område två gånger per dag och på så vis går det att få ut värmeegenskaperna hos 

staden både dagtid och på natten. Det går även att få säsongsvariationerna med 

denna metod men då är det viktigt att plocka ut de dagar som hade klart väder.  

Med flygplan går det att göra mätningar alla tider på dygnet och därför är de mer 

användbara när det gäller att få fram de dagliga mönstren hos värmeöns beteende. 

Nackdelen med flygmätningar är kostnaden men det krävs även ett speciellt tillstånd 

för att få flyga vid lägre höjder än vad som är normalt. Fördelen med den här 

metoden är dock möjligheten att kartlägga temperaturer över ett större område. 

Temperaturen visas endast i två dimensioner, det vill säga temperaturen på ytor. 

Mätningarna visar då hur varma respektive kalla ytor är och hur reflekterande de är 

(Gartland, 2008). 

Phoenix är en stad i USA vars urbana värmeö studerats mer än någon annan stad 

i landet (Winston et al., 2012). Undersökningen av den urbana värmeön i denna stad 

har även en lång historia, vilket gör att det går att se förändringar av värmeöns 

utbredning och styrka över tid. I en tidigare studie gjord 1921 kartlades 

temperaturskillnaderna över staden Phoenix med isotermer (Gordon, 1921). I 

dagsläget görs de flesta mätningar i staden med fixerade mätstationer eller med 

fjärranalys. Men det tillämpas även andra metoder som mobila mätningar eller 

modelleringar för att undersöka värmeön (Winston et al., 2012). 
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2.4 Konsekvenser för större städer 

En högre temperatur i en stad jämfört med den omgivande miljön kan medföra 

stora konsekvenser dels för människorna som bor i staden och dels för djur och natur 

i och omkring städerna. Under sommartid leder den ökade temperaturen till ett större 

behov av kyla vilket i sig ökar energianvändningen. Den ökade energianvändningen 

får i sin tur konsekvenser för samhället i stort genom större energibehov och ökat 

användande av icke förnyelsebara resurser. 

Arbetare som jobbar utomhus kan exponeras för väldigt höga temperaturer under 

sommartid och riskerar att utveckla värmestress. Värmestress kan leda till 

värmestroke, värmeutmattning, kramper och värmeutslag. Värmen kan också öka 

risken för arbetsskador eftersom arbetarna får mer handsvett, imma på insidan av 

säkerhetsglasögon och kan uppleva yrsel. De kan också få brännskador när de 

kommer i kontakt med heta ytor. Arbetare som redan jobbar i varma miljöer, till 

exempel bagare, byggnadsarbetare, gruvarbetare och fabriksarbetare, löper ännu 

större risk att utveckla värmestress. Det finns en risk att dessa grupper får en så 

kallad värmestroke som innebär att kroppen inte längre klarar av att reglera sin egen 

temperatur. Kroppstemperaturen kan då stiga mycket kraftigt till över 40 grader på 

bara 10 minuter och kan leda till döden eller permanenta skador (CDC, 2013). 

Värmeeffekten kan också påverka vattenlivet genom att regnvatten värms upp av 

svarta plåttak och mörk asfalt och sedan leds direkt ut till olika vattendrag genom 

dagvattensystemen. Det leder till en ökad vattentemperatur som påverkar vissa 

känsliga fiskarter, som i sin tur påverkar de marina ekosystemen (James, 2002). 

En annan konsekvens av värmeön är en förändring av nederbördsmönstret. 

Starka termala uppåtvindar orsakade av den extra stadsvärmen, kan ge upphov till 

regnbärande moln men även åskoväder. Partiklar från städer dras även med upp av 

uppåtvindarna, vilket då kan fungera som kondensationskärnor för vattenångan i 

atmosfären, vilket leder till ökad nederbörd (New Scientist, 2006). 

2.5 Åtgärder 

Det finns flera åtgärder för att minska effekten av värmeöar i städer och det 

forskas hela tiden på nya metoder. I takt med att problemen med värmeöar blir allt 

tydligare och påverkar människor i deras vardag blir det också lättare att införa dessa 

åtgärder. 

Upp till en tredjedel av markytan i en storstad kan bestå av vägar belagda med 

asfalt som har ett mycket lågt albedo. Genom att byta ut den vanliga asfalts-

beläggningen mot beläggningar med ett ljusare bindemedel eller ljusare ballast ökar 

reflektionsförmågan och mindre värme lagras i vägbeläggningen. Beläggningen kan 

också göras porös genom att mindre fraktioner i ballasten filtreras bort, vilket lämnar 

hålrum i den färdiga beläggningen där vatten kan tränga ner. På så vis kan 

regnvatten rinna ner under vägbeläggningen och lagras i underbyggnaden vilket 

minskar trycket på dagvattensystemen. Eftersom vattnet rinner undan snabbare 

hinner det inte dra till sig lika mycket värme från en uppvärmd vägbana och 

temperaturen i vattendragen kan hållas nere (Van Heystraeten & Moraux, 1990). 
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En stor del av hustaken i städer täcks av antingen rött tegel med hög värme-

absorptionsförmåga eller svart plåt eller papp med lågt albedo. För att minska 

värmelagringen kan lättare tak användas, såsom plåt eller papp, men med en annan 

färg än svart (Levinson & Hashem, 2010). Aluminiumtak har ett högt albedo och en 

relativt liten värmelagring vilket gör att den inkommande solstrålningen reflekteras 

bort direkt. Sedumtak består av ett tunt jordlager med fetbladsväxter som dels kyler 

ner luften närmast taket genom att vatten avdunstar från bladen och dels dämpar 

temperaturförändringar i takbeläggningen genom att ha en låg värmekonduktivitet.  

Genom att anlägga flera grönområden i städerna skapas svalare ”oaser” som kyler 

ner luften. Träd med stora lövverk ger skugga under sommartid så att invånarna i 

staden kan hitta platser att kyla ner sig på under de varmaste dagarna. Växtligheten 

kyler också ner luften genom evapotranspiration, vilket kan sänka temperaturen med 

mellan 2-8 grader jämfört med den omgivande luften (Taha, 1997). Jordlagren hjälper 

också till att dämpa påfrestningarna på dagvattensystemet under regniga perioder. 

Grönområden kan anläggas på underutvecklade områden som stora 

parkeringsplatser eller övergivna tomter. Det är viktigt att grönområdena får mycket 

vegetation så att de kan fylla sin funktion. 

Under sommartid ökar behovet av kyla i framför allt kontorsbyggnader eftersom de 

som jobbar i husen vill ha en behaglig rumstemperatur på mellan 20-22 grader även 

fast det är över 25 grader varmt ute. Kontorsbyggnader kan också ha mycket fönster 

för att släppa in så mycket ljus som möjligt vilket gör att ännu mer solljus kommer in. 

Den värme som bildas kan bli till en del av ett passivt ventilationssystem genom att 

den uppvärmda luften leds upp till taket genom en skorsten, vilket skapar ett 

undertryck som suger in kallare luft från markplanet. För att ett sådant system ska 

fungera krävs en stor temperaturskillnad mellan den luft som sugs in och den luft 

som går ut. Skorstenen kan beklädas med exempelvis svart plåt som kan få en 

yttemperatur på över 50 grader under rätt förhållanden. Ett passivt ventilationssystem 

fungerar som bäst när kylbehovet är som störst (Rahman & Rahman 2012). 
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3. Utförande 

I detta avsnitt tillämpas en metod för att mäta själva värmeön över Uppsala stad 

under ett par kvällar i april 2013. Metoden är mobila temperaturmätningar som utförs 

med bil genom både stadsmiljö och landsbygd i Uppsala stad. Uppsala räknas till att 

vara Sveriges fjärde största stad med arean 49km2 och har strax över 140 000 

invånare (SCB, 2013). 

3.1 Metod och material 

För att undersöka om det finns en urban värmeö över Uppsala stad kvällstid 

användes en metod där lufttemperaturen mättes med bil längs vissa sträckor som går 

genom både landsbygd och stad. Mätningarna utfördes på kvällen några timmar efter 

solnedgången då den förväntade effekten av värmeön är som störst. 

Till en datalogger av märket CR1000, tillverkad av Campbell Scientific, Inc. 

(Appendix A1) kopplades ett termoelement (Appendix A2) som mäter temperaturen 

samt en GPS-mottagare av modellen Garmin GPS16X-HVS GPS Receiver, tillverkad 

av Campbell Scientific, Inc. (Appendix A3) och ett batteri. GPS-mottagaren har en 

noggrannhet på 15 meter. Data lagras direkt efter att batteriet sätts in och data kan 

efter mätningarna föras över till programmet LoggerNet (Appendix C). Bilens 

hastighet under temperturmätningarna bör ligga på 30 km/h då termoelementet 

behöver tid för att anpassa sig till en ny temperatur. 

3.2 Genomförande 

GPS-mottagaren monterades på bilens tak och termoelementet surrades fast på 

en 40 cm lång pinne som sedan fästes utanför bilens bakre fönster på högra sidan. 

Termoelementet kopplades till dataloggern som loggade information om temperatur 

och klockslag för varje sekund under hela mätningen. GPS-mottagaren loggade 

samtidigt bilens position vid varje mättillfälle. Bilen körde med jämn fart längs olika 

sträckor som motsvarade både landsbygd och stadsmiljö. Under mätningarna kördes 

bilen i mellan 30-40 km/h i innerstaden och mellan 50-70 km/h på landsbygden. 

Fem mätningar gjordes längs fem raka vägsträckor som täcker in olika typer av 

miljöer (Appendix B). Den första mätningen gjordes längs S:t Olofsgatan i centrala 

Uppsala från korsningen med Kyrkogårdsgatan till korsningen med Torkelsgatan. 

Sträckan uppgår till 1570 meter. Den andra mätningen gjordes längs Kungsgatan 

från rondellen vid Stallängsgatan till rondellen vid Råbyvägen. Sträckan uppgår till 

cirka 2580 meter. Dessa två mätningar gjordes den 3 april från kl. 21:00 till 22:00. 

Den tredje mätningen gjordes längs Vaksalagatan och dess förlängning från 

korsningen vid Kungsgatan till avfarten mot Jällaskolan. Sträckan uppgår till cirka 

6000 meter. Den fjärde mätningen gjordes längs Svartbäcksgatan och dess 

förlängning från avfarten vid Ärna Gård till korsningen mot Luthagsesplanaden. 

Sträckan uppgår till cirka 4550 meter. Den femte mätningen gjordes längs Dag 

Hammarskjölds väg från Carolina Rediviva till Flottsundsbron. Sträckan uppgår till 

cirka 7850 meter. Dessa tre mätningar gjordes den 9 april. 
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Efter att mätningarna genomfördes laddades mätresultaten över från styrenheten 

till programmet Logger net. Resultaten konverterades från textfil till Excel-filer. 

Avståndet mellan varje punktpar beräknades enligt ekvation (1) och summerades 

sedan punkt för punkt för att få fram den avverkade sträckan för varje mätpunkt, se 

ekvation (2).För att konvertera avstånden till meter mättes sträckorna på Eniro 

(2013). Sedan delades det avverkade avståndet för varje punkt i GPS-koordinater 

med den totala sträckan i GPS-koordinater och multiplicerades med totalsträckan. 

Grafer gjordes med det avverkade avståndet i meter på X-axeln och temperaturen för 

varje mätpunkt på Y-axeln. Graferna kompletterades med avdelare för att markera 

avvikelser i temperaturen samt färgmarkeringar för att visa vilken typ av miljö bilen 

färdades genom. 

 

    √                      (1) 

 

Där z är avståndet mellan punkterna, x är avståndet mellan longituder, y är 

avståndet mellan latituder och n är numret på den aktuella punkten. 

 

 



n

i

in zZ
1

 (2) 

 

Där Z är det avverkade avståndet, z är avståndet mellan varje punktpar och n är 

numret för den aktuella punkten.  
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4 Resultat 

 

 

Den första mätningen gjordes längs S:t Olofsgatan. På grund av låg trafik kunde 

bilen hålla en hastighet om cirka 30 km/h längs hela sträckan. Resultatet från 

mätningen redovisas i figur 1. Gråa fält markerar kvartersstad, grönt markerar 

parkmiljö eller grönyta och grågrönt markerar blandad bebyggelse med inslag av 

grönytor. Fält ovanför grafen visar miljön på vänster sida om färdriktningen, medan 

fält under grafen visar miljön på höger sida om färdriktningen. Under mätningen steg 

temperaturen från Kyrkogårdsgatan fram till 1) Universitetshuset. Därefter sjönk 

temperaturen längs med Universitetsparken tills bilen kom till nya kvarter vid 

markering 2) då temperaturen snabbt återställdes. Den steg sedan stadigt fram till 

3) Kungsgatan för att sedan sjunka fram till 4) Väderkvarnsgatan. Temperaturen 

påverkades knappt av passagen över Fyrisån, blå markering, men stördes av att 

bilen stannade vid korsningen vid Kungsgatan. Efter Väderkvarnsgatan passerade 

bilen blandad bebyggelse med smalhus och grönytor och uppmätte en varierande 

temperatur utan större avvikelser eller trender fram till Torkelsgatan. 

Figur 1 Temperaturvariation längs S:t Olofsgatan 2013-04-03 från cirka kl. 22:00. Mätningen 
tog 263 sekunder. Gråa fält visar kvartersstad, grågröna fält blandad bebyggelse och grönt 
fält parkmark. Blått fält visar Fyrisåns läge. 
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Andra mätningen gjordes längs Kungsgatan från rondellen vid Kungshörnet till 

rondellen vid Råbyvägen. På grund av relativt låg trafik och 30-sträckor kunde bilen 

hålla cirka 30 km/h längs hela vägen. Resultatet från mätningen redovisas i figur 2. 

Gråa ytor markerar handels- och industriområden och rosa ytor markerar kontors- 

och bostadsområden. Temperaturen stördes av stopp vid korsningarna vid 

1) Strandbodgatan och 2) Vaksalagatan men var annars jämn längs hela sträckan. 

Det finns en trend av stigande temperatur fram till Vaksalagatan och därefter en 

sjunkande temperatur fram till Råbyvägen som möjligtvis kan ha att göra med 

skillnaden mellan industriområde och kontors- och bostadsområde. 

 

Figur 2 Temperaturvariation längs Kungsgatan 2013-04-03 från cirka kl. 22:15. Mätningen 
tog 344 sekunder. Grått fält visar industriområde medan rosa fält visar kontors- och 
bostadsområde. 
 



11 
 

 
Figur 3 Temperaturvariation längs Vaksalagatan 2013-04-09 från cirka kl. 21:30. Mätningen 
tog 538 sekunder. Gråa fält visar kvartersstad, grågröna fält blandad bebyggelse och gröna 
fält öppna åkerlandskap med vissa skogspartier. Rosa fält markerar E4:ans läge. 

 

Tredje mätningen gjordes längs Vaksalagatan från Kungsgatan till avfarten mot 

Jällaskolan och illustreras i figur 3. På grund av mer trafik var det svårt att hålla en 

jämn hastighet längs hela sträckan, vilket kan ha haft inverkan på resultatet. Två 

stopp gjordes vid korsningen vid 1) Storgatan och 2) Tycho Hedéns väg med viss 

störning som följd. Temperaturen fram till Storgatan var annars jämn. Den sjönk 

något och varierade fram till 3) Gränby Centrum medan bilen passerade blandad 

bebyggelse med parkeringsplatser och grönytor närmast vägen. Den sjönk kraftigt 

efter Gränby Centrum och varierade kraftigt fram till 4) Fridhem medan bilen 

passerade omväxlande öppna och skogskantade landskap. En viss avvikelse 

märktes vid passagen över E4:an, röd markering. Mellan Fridhem och 5) avfart mot 

Eke var temperaturen relativt jämn för att därefter sjunka och variera kraftigt fram till 

avfarten mot Jällaskolan. De stora variationerna kan till viss del förklaras av 

passerande bilar. 
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Figur 4 Temperaturvariation längs Svartbäcksgatan 2013-04-09 från cirka kl. 21:55. 
Mätningen tog 390 sekunder. Grågröna fält visar blandad bebyggelse, gröna fält visar öppna 
landskap och mörkgröna fält visar skogspartier. 

 

Fjärde mätningen gjordes längs Svartbäcksgatan från Ärna Gård till korsningen 

med Luthagsesplanaden och visas i figur 4. Trafiken gjorde det svårt att hålla en 

jämn hastighet, vilket kan ha inverkat på resultatet. Mörkgröna fält markerar 

skogslandskap, gröna öppna landskap och grågröna blandad bebyggelse med inslag 

av grönytor. Från Ärna Gård till 1) Lilla Myrby var temperaturen relativt jämn om än 

sjunkande. Efter Lilla Myrby föll temperaturen kraftigt fram till en skogsglänta som 

började vid markering 2). Längs med skogsgläntan steg temperaturen för att sedan 

sjunka när ett nytt 3) skogsparti kom. Temperaturen steg sen igen med kraftiga 

variationer från 4) Sanda till rondellen över 5) Bärbyleden när bilen passerade ett 

villaområde. Över Bärbyleden och fram till smalhusbebyggelsen i 6) Svartbäcken 

sjönk temperaturen något. Den steg sedan stadigt längs med bebyggelsen i 

Svartbäcken fram till 7) Luthagsesplanaden där temperaturen stördes av att bilen 

stannade vid korsningen. 
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Figur 5 Temperaturvariation längs Dag Hammarskjölds väg 2013-04-09 från cirka kl. 22:05. 
Mätningen tog 939 sekunder. Grågröna fält visar blandad bebyggelse, gröna fält visar öppna 
landskap eller parkmark, mörkgröna fält visar skogspartier. Rosa fält markerar oidentifierad 
avkylning. 
 

Femte mätningen gjordes längs Dag Hammarskjölds väg från Carolina Rediviva till 

Flottsundsbron och visas i figur 5. Hela sträckan stördes av trafik, vilket kan ha 

inverkat på resultatet. Från Carolina Rediviva fram till 1) Artillerigatan var 

temperaturen relativt jämn medan bilen passerade institutionsmiljöer med mycket 

grönytor. Den sjönk sedan kraftigt fram till 2) Grindstugan medan bilen passerade 

omväxlande bebyggelse och öppna landskap vid Artilleriparken och Gluntenområdet. 

Den steg sedan med vissa avvikelser fram till 3) Hammarby Kyrkogård medan bilen 

åkte förbi täta skogsområden på båda sidor vägen. Från Hammarby Kyrkogård längs 

med ett stort öppet landskap fram till 5) Sunnersta sjönk temperaturen stadigt med 

vissa avvikelser orsakade av tung trafik. Strax innan Sunnersta, vid markering 4), föll 

temperaturen kraftigt för att sedan återställas när bilen nådde Sunnersta. Genom 

Sunnerstas villaområde fram till 6) Flottsundsbron varierade temperaturen kraftigt 

men ändrades inte trendmässigt. En störning orsakades av ett stopp strax innan 

Flottsundsbron. 
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5. Diskussion 

Det går att läsa ut vissa trender i de fem temperaturmätningarna. Alla mätningar 

tyder på att temperaturen är mellan 1-2 grader högre i centrum än i omkringliggande 

områden. Om man jämför mätningarna ser man att kvartersstad är den typ av miljö 

där temperaturen är som högst. Temperaturen är också ganska jämn i dessa miljöer. 

I områden med mer blandad bebyggelse som smalhusbebyggelse eller villaområden 

varierar temperaturen mer och ligger på en något lägre nivå än i kvartersstaden. 

Variationen kan bero på lokala vindbyar som uppstår mellan husen. 

Mätningarna visar att grönområden har en klart lägre temperatur än områden med 

bebyggelse. Här uppstår också en större temperaturvariation på grund av varierande 

vindförhållanden. Mätningen längs S:t Olofsgatan visar dock att vattendrag har en 

mindre inverkan på temperaturen. 

Mätresultaten stämmer ganska väl med teorin om den urbana värmeön eftersom 

temperaturen är högre i stadskärnan än på landsbygden. Temperaturen är också 

högre i kvartersstad med  mer hårdgjorda ytor och mindre grönska än i villaområden. 

Om hushöjderna har någon betydelse är dock svårt att säga eftersom husen i 

centrala Uppsala inte är mycket högre än smalhusen längre ut. 

Den jämnare temperaturen hos kvartersstaden kan å ena sidan vara behagligare 

eftersom det tyder på mindre vindilar. Samtidigt kan det betyda att luften står stilla i 

dessa områden, vilket gör att temperaturen ligger högre än i mer vindutsatta 

områden. Det kan vara ett problem med avseende på föroreningar som då stannar 

på ett och samma ställe eftersom det inte sker någon luftväxling. 

5.1 Förslag till åtgärder 

För att minska temperaturskillnaden i centrum kan vägbeläggningen successivt 

bytas mot en ljusare beläggning som reflekterar mer solljus under dagen. Detta kan 

sänka temperaturen, även om det inte gör något åt luftväxlingen. 

I mätningen längs Kungsgatan var industriområdet Kungsängen kallare än 

centrum. Denna stadsdel håller på att omvandlas till ett bostadsområde. Det är viktigt 

att nya grönområden och parker planeras in i den nya stadsdelen för att luftväxlingen 

ska fungera och så att temperaturen fortfarande kan hållas nere. 

5.2 Felkällor 

Termometern sattes på en pinne som hölls ut från ett fönster på bilen, men den 

kan ha suttit för nära bilen och därför påverkats av bilens egen värme. Termometern 

har också påverkats av passerande trafik, både när bilen rört sig och när den stått 

stilla i korsningar. Bilens hastighet kan också ha påverkat resultaten eftersom termo-

metern har en viss tröghet, vilket gör att fel temperatur kan ha uppmätts på fel plats. 

GPS-mottagaren kan ha haft sämre precision när den inte haft kontakt med 

tillräckligt många satelliter, eller störts av annan utrustning på vägen. 
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6. Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Erik Sahlée som varit ett stort stöd 

under arbetets gång. Jag vill dessutom tacka Eric Thärnström som varit min chaufför 

under mätningarna. Och slutligen vill jag tacka Uppsala Kommun och Lantmäteriet 

för deras tillåtelse att använda deras karta i mitt examensarbete.  
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Appendix A 

 
Figur A 1 Datalogger CR1000 tillverkad av Campbell Scientific för insamling av 

temperatur och GPS data 

 

 
Figur A 2 Termoelement. Den bortre änden kopplas till dataloggern och den närmre 

änden används för att mäta lufttemperaturen 

 

 
Figur 6 GPS mottagare av modellen  Garmin GPS16X-HVS GPS Receiver. Tillverkad av 

Campbell Scientific, Inc. 
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Appendix B 

 
Figur B 1 Sträcka 1 och 2 med färdriktning. © Uppsala Kommun 2013/ Lantmäteriet 

Medgivande i2012/921 
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Figur B 2 Sträcka 3, 4 och 5 med färdriktning. © Uppsala Kommun 2013/ Lantmäteriet 

Medgivande i2012/921 
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Appendix C 

Programmering av logger net 
 

'CR1000 Series Datalogger 

'To create a different opening program template, type in new 

'instructions and select Template | Save as Default Template 

'date: 

'program author: 

Const LOCAL_TIME_OFFSET = -6 

Dim nmea_sentence(2) As String * 90 

'Declare Public Variables 

'Example: 

Public PTemp, batt_volt, gps_data(15), tctemp 

Alias gps_data(1) = latitude_a 

Alias gps_data(2) = latitude_b 

Alias gps_data(3) = longitude_a 

Alias gps_data(4) = longitude_b 

Alias gps_data(5) = speed 

Alias gps_data(6) = course 

Alias gps_data(7) = magnetic_variation 

Alias gps_data(8) = fix_quality 

Alias gps_data(9) = nmbr_satellites 

Alias gps_data(10) = altitude 

Alias gps_data(11) = pps 

Alias gps_data(12) = dt_since_gprmc 

Alias gps_data(13) = gps_ready 

Alias gps_data(14) = max_clock_change 

Alias gps_data(15) = nmbr_clock_change 

 

Units latitude_a = degrees 

Units latitude_b = minutes 

Units longitude_a = degrees 

Units longitude_b = minutes 

Units speed = m/s 

Units course = degrees 

Units magnetic_variation = unitless 

Units fix_quality = unitless 

Units nmbr_satellites = unitless 

Units altitude = m 

Units pps = ms 

Units dt_since_gprmc = s 

Units gps_ready = unitless 

Units max_clock_change = ms 

Units nmbr_clock_change = samples   

'Declare Other Variables 

'Example: 

'Dim Counter 

 

'Declare Constants 

'Example: 

'CONST PI = 3.141592654  

 

'Define Data Tables 

DataTable (gps_d,1,-1) 
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 DataInterval (0,0,Sec,10) 

 Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False) 

 Sample (1,PTemp,FP2) 

 Sample (1,tctemp,FP2) 

 Average (1,altitude,FP2,False) 

 Average (1,latitude_a,FP2,False) 

 Average (1,latitude_b,FP2,False) 

 Average (1,longitude_a,FP2,False) 

 Average (1,longitude_b,FP2,False) 

 Average (1,nmbr_satellites,FP2,False) 

 Average (1,speed,FP2,False) 

  

EndTable 

 

'Define Subroutines 

'Sub 

 'EnterSub instructions here 

'EndSub 

 

'Main Program 

BeginProg 

 Scan (1,Sec,0,0) 

  PanelTemp (PTemp,250) 

  Battery (Batt_volt) 

  TCDiff (tctemp,1,mV2_5C,1,TypeT,PTemp,True 

,0,250,1.0,0) 

   

  GPS (gps_data(),Com1,LOCAL_TIME_OFFSET*3600,100) 

  'Enter other measurement instructions 

  'Call Output Tables 

  'Example: 

  CallTable gps_d 

 NextScan 

EndProg 
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