
Brukar du fundera på hur lång tid det 
tar att odla ett höghus? 
Eller om man kan köra bil på tall? 

Sluta fundera – gå vår klimatpromenad.
Efter några stationer har du svaren!

Välkommen till  
klimatpromenaden



Kan man 
köra bil på  

en tall?



SVAR:

Ja! År 2030 ska Sveriges vägfordon 
vara helt fossilfria. Visste du att 
man redan idag kan tanka bilen  
med tallolja? 

Preems Evolution Diesel  
bestårav 50 procent förnybart 
innehåll och är världens första 
Svanenmärkta drivmedel! 



Hur känns 
underkläder 

av gran?



SVAR:

Underkläder av gran känns skönt, 
både för kroppen och miljön. 
Istället för bomullsplagg som 
kräver mycket vatten, långväga 
transporter och mängder av 
kemikalier – leta istället efter 
material gjorda av skog som 
lyocell, tencel eller modal. De är 
mjuka, tvättåliga och skonsamma 
för miljön!
 



Hur lång 
tid tar det 

att odla ett  
höghus?



SVAR:

Det går snabbare än vad man kan 
tro! På drygt en minut har det 
faktiskt växt tillräckligt med virke 
för att bygga ett åttavåningshus. 
Dessutom – för varje träd som 
avverkas planteras minst två nya. 
Det betyder att vi hela tiden 
utökar den svenska skogen. 



När är 
träden som 
hungrigast?



SVAR:

Träden är hungrigast när de är unga. 
Det är då de binder mest koldioxid. 
När träden sedan förvandlas till 
hus, papper eller möbler fortsätter 
koldioxiden att lagras in. 

Ta en titt på trähusen runt dig – 
koldioxiden kan lagras in i flera 
hundra år. 



Växtzonerna 
kryper norrut. 
Hur snabbt går 
det egentligen?



SVAR:

Klimatförändringarna är redan här. 
Faktum är att växtzonerna i Sverige 
kryper norrut med så mycket som 
en meter i timmen. Det betyder att 
årstiderna förändras och jordens 
temperatur fortsätter att öka. 
Skogen kan rädda klimatet om den 
vårdas och brukas på rätt sätt.  



Hur gör man 
en 25-tons 

maskin lätt?



SVAR:

Eftersom klimatet blir varmare blir 
marken blötare på vintern. För att 
inte tunga maskiner ska skada 
marken kan man lägga tjocka lager 
av ris där maskinen ska köra.
Då fördelas trycket bättre och 
maskinen blir mycket lättare.  


