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Klimatet

Lotta Edholm (L): Nu måste våra städer rustas
mot extremväder

Översvämning efter skyfall i Uppsala den 29 juli. Foto: Anton Emanuelsson/TT
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Efter sommarens extrema väder måste våra städer bli mer hållbara och mer
resistenta mot klimatförändringar. Därför behövs en koldioxidskatt på EU-nivå och
utbyggnad teknik där regnvatten kyler ner städer under värmeböljor.
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Sommarens värmerekord har givit en försmak av det extrema väder som kan bli allt
vanligare till följd av klimatförändringar. Torkan har slagit hårt mot privatpersoner och mot
lantbruket och visat vilken värdefull resurs vatten är.
Risken för torka, men också för översvämningar, extremvärme och extremkyla blir högre
när klimatet förändras, och våra städer är dåligt rustade för att bemöta den här
utmaningen. Stockholm behöver en bättre plan för att stå beredd för framtidens
extremväder.
Om vi ska klara klimatkrisen räcker det inte med Sverige, då måste vi samarbeta över
landsgränserna – därför behöver vi en europeisk koldioxidskatt. Lokalt går vi till val på att
snabbare göra Stockholm klimatneutralt, vilket kräver stora investeringar i trafiksektorn
och energieffektiviseringar i all verksamhet. Vi måste också göra det enklare för
stockholmare att leva mer klimatsäkert, bland annat genom att bygga ut infrastrukturen för
elbilar.
Men vi behöver också tala mer om hur vi kan rusta våra städer mot den extrema väderlek
som redan nu orsakar stor skada, och som sannolikt kommer att bli än vanligare framöver.
Det går att rusta våra storstäder mot hetta, torka och mot skyfall – samtidigt som vi kan se
till att livsviktiga resurser som vatten används klokt och stannar kvar i kretsloppet.
I Berlin bygger man efter sponge city-modellen, där regnvatten ses som en resurs för att
hålla en jämn temperatur och vattennivå i staden. Genom att få städer att kunna absorbera
och hålla kvar mer vatten, som ickeexploaterad mark gör, minskas risken för stora
översvämningar och torka. Att använda vatten som en resurs innebär att angripa
stadsplaneringen utifrån en helhetssyn om att tillvarata och hantera vatten, samtidigt som
temperaturen i staden blir mer jämn och motståndskraftig.
Vi måste skapa fler utrymmen i staden som kan suga upp vatten när det regnar mycket för
att undvika översvämningar och sedan behålla vattnet när det blir torrt. Hårdlagda ytor
som asfalt och betong får vatten att bilda vattenpölar och, om regnet fortsätter,
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översvämningar – i sommar såg vi till exempel Uppsalas resecentrum översvämmas av ett
häftigt skyfall. Vi vill byta ut asfalt mot material som släpper igenom vatten på de platser
där det inte hindrar framkomlighet och tillgänglighet.
Samtidigt bidrar asfalten till att värma upp staden heta dagar och förstärker då
värmeböljor. Ett lummigt Stockholm, med fler gågator som kantas av träd och ett starkare
skydd för befintlig grönska, ger också det skydd mot värme och torka. Därför behöver vi se
grönska som en resurs också i våra städer, och inte lättvindigt plocka bort den grönska som
behövs för en god stadsmiljö.
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Om DN.Åsikt
Har du ett ämne som du brinner för? Vill du vara med och debattera?
På DN.Åsikt publiceras varje vecka aktuella, heta och intressanta debatter. I vårt debattforum kan läsare och
inbjudna gäster göra sina röster hörda, och få svar på sina åsikter. Alla har dessutom chansen att påverka vem
som ska in i debatten.
Om DN.Åsikt (/om-dn-asikt/)
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Har du en åsikt som du vill publicera och få svar på? Skriv ett debattinlägg, föreslå vem som ska svara – och låt
andra läsare vara med och tycka till.
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Heta debatter
Rolf Erik Solheim (https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-maste-sluta-jaga-tillvaxt-om-vi-ska-losaklimatkrisen/)
Det är dags att skrota tillväxten som det styrande målet i vår ekonomi. Ett nytt sätt att tänka ekonomi måste
tas fram som tar hänsyn till människa, miljö och klimat.
(https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-maste-sluta-jaga-tillvaxt-om-vi-ska-losa-klimatkrisen/)
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Repliker: 1 Röster: 886
Rickard Nordström (https://asikt.dn.se/asikt/debatt/kunskapen-hur-man-uppfostrar-barn-har-gattforlorad/)
Ett samhälle blir aldrig bättre än det våra barn uppfostras till. Ansvaret ligger inte i första hand på
samhällsinstitutioner, utan på vårdnadshavarna.
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(https://asikt.dn.se/asikt/debatt/kunskapen-hur-man-uppfostrar-barn-har-gatt-forlorad/)
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Repliker: 1 Röster: 1343
André Catry (https://asikt.dn.se/asikt/debatt/staten-maste-skapa-saker-e-legitimation-for-alla/)
Staten borde skapa en e-legitimationstjänst. Det privatägda företaget Bank-ID kan lätt inﬁltreras, till exempel
av ryska intressen, och utgör därmed en stor säkerhetsrisk för det svenska samhället.
(https://asikt.dn.se/asikt/debatt/staten-maste-skapa-saker-e-legitimation-for-alla/)
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Repliker: 0 Röster: 1370
Robert Nilsson (https://asikt.dn.se/asikt/debatt/genusforskning-behovs-for-klara-framtidensbrandberedskap/)
Personer som hånar genusforskningen i räddningstjänsten vet inte vad de talar om. Fler kvinnor behövs som
deltidsbrandmän för att vi ska klara brandberedskapen i framtiden.
(https://asikt.dn.se/asikt/debatt/genusforskning-behovs-for-klara-framtidens-brandberedskap/)
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Repliker: 1 Röster: 676
Jonas Thornell (https://asikt.dn.se/asikt/debatt/jakt-pa-hogre-prestation-leder-till-ett-samresamhalle/)
Mental träning ska ges till människor som behöver det som socioekonomiskt utslagna. Jakt på högre
prestation av redan högpresterande personer leder till ett sämre samhälle.
(https://asikt.dn.se/asikt/debatt/jakt-pa-hogre-prestation-leder-till-ett-samre-samhalle/)
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