
Glommen i klimatkrisen 

Klimatkrisen är över oss. I Falkenberg har medelårstemperaturen och 

årsnederbörden under nästan alla år 2000-2020 legat över medeltal för 1960-1990. I 

Glommen klipps inte hela gräsmattorna utan ängsmarken får bre ut sig och 

Galtåsvägen är en allé. Det är bra för biodiversitet och skydd mot klimatkrisen! Men 

vi bör göra mer. Jag tycker att vi nu inte bör öka asfaltytan utan plantera fler träd. 

Asfaltera inte mer 

Vi bör underhålla den asfalt vi har men inte asfaltera fler ytor. Mina argument:  

1. Asfalt är en oljeprodukt och koldioxid (CO2) frisätts när asfalt tillverkas.  

2. Det är upp till 10oC varmare i städer än på landet vid värmeböljor. Det beror 

bland annat på att den svarta asfalten hettas upp av solstrålar. Soliga dagar 

blir det ett mikroklimat med högre temperatur i luften i närheten av asfalt. 

3. Det är inte kul att gå på het asfalt. 

4. Hårda ytor som asfalt släpper inte igenom regnvatten som får söka sig in i 

brunnar och trädgårdar med risk för överlastning av dagvattenledningar.  

Plantera träd längs vägarna 

Mina argument för fler träd längs gatorna i Glommen: 

1. Träd är kolsänkor, det vill säga tar upp CO2 från luften.  

2. Träd är vackra.  

3. Träd ger skugga, lä och kylande avdunstning av vatten och skyddar 

därigenom människor, vägar, trädgårdar och hus för sol, hetta och stormar.  

4. Lövverket minskar mängden vatten som når marken vid skyfall, filtrerar stoft i 

luften, dämpar buller och ger boplats och föda till insekter och fåglar. 

5. Vägföreningen får kommunala anslag för asfalteringar. Jag föreslår att 

föreningen begär hos kommunen att få använda delar av anslaget till träd.  

Träden bör inte planteras där de kan förstöra havsutsikten. Jag gillar vanlig 

(masur)björk och lönn som har stora, skuggande kronor och är vackra och tåliga, 

även nära havet. Jag har talat med Parkförvaltningen, Falkenberg, som tycker att vi 

bör satsa på trädarter som vi vet trivs i Glommen, till exempel masurbjörk och lönn.  

Dagens Nyheter skrev nyligen om 3-30-300-regeln för stadsplanering (artikel 

bifogas). Den innebär att:  

Minst 3 träd ska alla kunna se från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats.  

Minst 30% av markytan ska täckas av trädkronor. 

Max 300 meter till närmsta offentliga grönområde som helst är minst ett hektar stort.  

Flera kommuner i Sverige och utomlands använder 3-30-300-regeln i tätorter.   
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