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Här kan du hitta mer information
om växthuseffekten

www.trafikforlivet.se/luftattandas/resurs.html

www.naturvardsverket.se/klimat
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Göteborg Stad Trafikkontorets program för skolan. Inom programmet
erbjuds kostnadsfri fortbildning, handledning och aktiviteter för lärare
samt många olika elevaktiviteter. Dessutom genomförs en mängd
utvecklingsprojekt och samarbeten med skolor i Göteborg. Vill du ha
mer information gå in på www.trafikforlivet.se

För att skapa en bättre stadsmiljö i Göteborg med renare luft och
mindre trängsel har Trafikkontoret startat kampanjen ”Nya Vägvanor”.
Kampanjen vänder sig till dig som rör dig i Göteborgstrafiken och har
till syfte att göra oss göteborgare medvetna om de vägval vi gör varje
dag. Trafiken består inte av maskiner utan av människor som fattar ett
beslut. Ändrar vi besluten ändrar vi trafiken. www.nyavagvanor.se
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Väder och klimat 
När vi pratar om väder så menar vi

om det regnar eller snöar just nu

eller igår. När vi pratar om klimat så

menar vi i stället hur vädret har varit

i genomsnitt under flera år.

I genomsnitt har temperaturen på

jorden stigit lite mer än en halv grad

sedan 1800-talet. Forskarna tror att

temperaturen kommer att öka med

mellan 1 och 6 grader de närmsta

100 åren om vi fortsätter att använda

lika mycket kol, olja och naturgas

som idag. Det låter kanske inte så

mycket men små förändringar gör

stora skillnader.

Under den senaste istiden, när

nästan hela Europa var täckt med is,

var det bara 5 grader kallare än idag.

Hur skulle det då bli om det blev

5 grader varmare än idag? 

Växthuseffekt
När solen lyser på jorden blir det

varmt. Runt jorden finns det gaser

som hindrar värmen från att försvinna

ut i rymden igen. Det hela fungerar

Vädret i Göteborg kommer att bli annorlunda eftersom jordens klimat
ändras. Att klimatet ändras beror till stor del på att vi människor
använder för mycket kol, olja och naturgas. Det gör vi bland annat när
vi kör bil, värmer våra hus och flyger. Detta kallas för växthuseffekten.
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ungefär som ett växthus, där glasru-

torna håller kvar värmen i huset.

Därför kallas det för växthuseffekt

och gaserna för växthusgaser. En av

de viktigaste växthusgaserna är kol-

dioxid. Att det finns koldioxid och

andra växthusgaser är bra för annars

skulle vi inte kunna leva på jorden.

Det skulle vara för kallt. 

Förstärkt växthuseffekt
För lite mer än hundra år sedan bör-

jade vi människor att använda kol,

olja och naturgas för att värma våra

hus och köra maskiner och bilar. När

vi använder dessa bränslen uppstår

koldioxid som kommer ut i luften

och då blir växthuseffekten starkare

och jorden värms upp. Det är inte

bra för då ändras klimatet. Ju mer

kol, olja och naturgas vi använder

desto värre blir det. 

Om vi kör bilen på etanol i stället

för vanlig bensin och värmer huset

med pellets istället för olja så blir

det inte mer koldioxid runt jorden.

Både etanol och pellets görs av väx-

ter och när nya växter växer upp tar

de hand om ungefär lika mycket kol-

dioxid som man släpper ut när man

använder etanol och pellets. 

Vad händer i Göteborg?
Att det blir varmare klimat kan ju låta

trevligt men det kan också innebära

att svåra stormar och skyfall drabbar

Göteborg ofta. Det kan bli torka och

vattenbrist på sommaren och snö-

oväder och mer kyla på vintern.

Förmodligen kommer havet att

stiga eftersom varmare vatten tar

mer plats än kallt vatten men också

för att isen i glaciärer smälter.

Havets nivå kan höjas en meter

inom 100 år. 

Om havet blir högre och det reg-

nar mer blir det översvämningar som

kanske lägger delar av centrala

Göteborg under vatten. 

I ett varmare klimat trivs andra

växter och djur. En del växter och

djur kommer att försvinna och nya

kommer i stället. I Sverige finns det

inte lika många djur som sprider

sjukdomar som i varmare länder,

men hur blir det i ett varmare klimat?
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Välj att gå eller cykla till skolan så gör du din hälsa och miljön en
tjänst. Varför inte ta sällskap av syskon, vänner och föräldrar?

Prata med kompisarna så att ni kan åka tillsammans till era fritids-
aktiviteter.

Ta buss eller spårvagn i stället för att bli skjutsad. Då hjälper du till
att minska bilarna och koldioxidutsläppen och det blir trevligare i
Göteborg.

Påminn den som kör att om de sänker hastigheten så minskar de
bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.

Vad kan du göra för att minska utsläppen av koldioxid? Kan du se till
att användningen av bensin, diesel eller naturgas minskar? Här är
några tips på hur du kan minska din klimatpåverkan:

Alla fordon som drivs med bensin, diesel eller naturgas ökar
mängden koldioxid.

Vägtrafiken står för en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut.

För varje år som går så kör vi mer bil i Göteborg.

Fakta om trafiken i Göteborg

Spara gärna listan. Kanske kan du om ett tag
minska ditt bidrag till växthuseffekten ännu mer.
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