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Sammanfattning 
 
Träd kan ta upp luftföroreningar och på så sätt förbättra luftkvaliteten. Framförallt i städer där 

konkurrensen om plats är stor behöver trädens värde för människor, hälsomässiga och eko-

nomiska synliggöras. Med verktyget i-Tree kan trädens upptag av luftföroreningar beräknas 

och verktyget har därför stor potential att används som ett hjälpmedel i stadsplanering. I pro-

jektet ”Rensa luften med växter” samlades under 2018 blad och barr in från elva olika trädarter 

i Göteborg. Ur dessa har sedan halten av PAH extraherats och analyserats. I denna studie 

jämförs i-Tree modellens beräkningar av trädens upptag av NO2 och PM2.5 med observationer 

från Göteborg av trädens upptag av PAHer, både i gasform och bundna till partiklar. Jämförel-

sen görs genom analys i Excel och med linjär regression. Studien visar att i-Tree modellen i 

huvudsak överensstämmer bra med mätvärden från Göteborg. I de flesta fall ökar trädens 

luftrenande egenskaper med ökande bladyta och större träd är generellt bättre på att rena 

luften. Observationer från Göteborg visar också att bladens massa är en viktig aspekt när det 

gäller upptag av föroreningar i gasform och att en del arter tar upp mer luftföroreningar än 

andra. Det lövfällande barrträdet europeisk lärk (Larix decidua) utmärker sig som speciellt bra 

på att rena luften från partiklar medan luftföroreningar i gasform i större utsträckning tas upp 

av barrträdsarterna svarttall (Pinus nigra) och sachalingran (Abies sachalinensis). Analysen 

visar också att i-Tree modellen baserar upptaget av luftföroreningar hos olika arter endast på 

trädens bladyta och att upptaget inte skiljer sig mellan arter på bladnivå. Även om bladyta är 

en mycket betydelsefull egenskap för trädens möjlighet att rena luft kan den inte förklara all 

variation i upptag mellan arter. Här finns potential att vidareutveckla i-Tree modellen. 

 

Nyckelord: Luftföroreningar, i-Tree, PAH, NO2, PM2.5 
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Abstract 
 
Trees can absorb air pollutants and thus improve air quality. In cities where the competition for 
space is great, the value of trees needs to be emphasized. i-Tree is a software toolbox devel-
oped to calculate the value of trees. This study compares the i-Tree model’s calculations of 
the uptake of air pollutants in trees with observations from Gothenburg. In 2018, samples of 
leaves and needles from eleven different species of trees were collected in Gothenburg 
through the research project “Rensa luften med växter”. The calculated values from i-Tree of 
the uptake of NO2 and PM2.5 are compared with measurements of uptake of L-PAH an H-
PAH in leaves and needles of these eleven species of trees in Gothenburg. The comparison 
is made through linear regression and by analysis in Excel. This study shows that the i-Tree 
model, in most cases, correspond well with measured values from Gothenburg. The trees' air-
purifying properties increase with greater leaf area and larger trees remove more air pollutants. 
Observations from Gothenburg show that the leaf biomass plays an important role, especially 
for uptake of gaseous pollutants, and that some species are better than others. The tree spe-
cies European larch (Larix decidua) is distinguished as particularly good at removing particles, 
while gaseous air pollutants to a greater extent are absorbed by the species black pine (Pinus 
nigra) and Sakhalin fir (Abies sachalinensis). The analysis also shows that the i-Tree model’s 
calculated uptake of air pollutants does not differ between species at the leaf level. The differ-
ence in uptake between species is based only on the difference in leaf area. While leaf area is 
an important property for the ability of trees to remove air pollutants, it cannot explain all the 
variation in uptake between species. In this area, there is much potential to further develop the 
i-Tree model. 
 
Keywords: Air pollution, i-Tree, PAH, NO2, PM2.5 
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Introduktion 
 
Människor lever av jorden. Även när urbanisering, globalisering och utveckling tar oss längre 
och längre från vårt ursprung är vi fortfarande beroende av naturen för vår överlevnad. Be-
greppet ekosystemtjänster har uppstått som ett verktyg för att synliggöra naturens och ekosy-
stemens grundläggande och avgörande roll för människans existens på den här planeten (Na-
turvårdsverket, 2021a). Ekosystemtjänster kallas de funktioner som naturen utför åt oss, ex-
empelvis genom att förse oss med mat, producera syre eller rena vatten (Naturvårdsverket, 
2021a). Begreppet har kommit att bli ett viktigt verktyg för kommunikationen mellan forskare, 
beslutsfattare och näringsliv och för att synliggöra nyttan av att bevara välmående ekosystem 
med träd, växter och djur.  

 
Många av ekosystemtjänsterna är kopplade till växter och träd. Växter förser oss med mat och 
läkemedel, de renar vatten och luft, tar upp koldioxid och producerar syrgas. Träd och växter 
är viktiga i cirkulationen av näringsämnen. De påverkar klimatet lokalt och regionalt och deras 
rötter binder marken, motverkar erosion och risken för skred och ras (Naturvårdsverket, 2012; 
Deak Sjöman & Östberg, 2020; Nowak et al 2007; Boverket, 2021; Danielson et al, 2016; 
Bolund & Hunhammar,1999). Träd och grönska har även stor betydelse för människans psy-
kiska välmående. De inverkar positivt både på stressnivå och blodtryck, ökar vårt välbefin-
nande och är viktiga för vår självbild (Annerstedt, 2011; Andersson-Sköld et al, 2018; Veer-
kamp et al, 2021; Goodenough & Waite, 2019). Växtlighet kan hjälpa till att buffra och mildra 
konsekvenserna av extremväder som stormar och översvämningar (MEA, 2005). Dessutom 
förväntas ekosystemtjänster spela en avgörande roll för våra möjligheter att klara av effekterna 
av den globala uppvärmningen och medföljande klimatförändringar (Naturvårdsverket, 2021b).  
 
Samtidigt växer jordens befolkning och konkurrensen om mark ökar, både globalt och lokalt 
och trots ekosystemens betydelse för vår hälsa och liv så fortsätter naturliga ekosystem att 
minska (Diaz et al, 2019; MEA, 2005).  

 
Den kanske mest synliga konkurrensen om utrymme finner vi i städer. Urbaniseringen fortsät-
ter att tillta och år 2050 förväntas närmare 70% av jordens befolkning bo i städer (UN, 2018).  
Med den växande urbana populationen ökar efterfrågan på infrastruktur, bostäder och andra 
byggnader för handel och logistik. Detta har tidigare lett till att städer brett ut sig och tagit 
mycket mark i anspråk (Haaland & van Den Bosch, 2015). För att motverka städernas “ore-
glerade utbredning” har idén om förtätning länge varit centralt inom hållbar stadsutveckling. 
Förtätning av städer har dock kommit att ske på bekostnad av stadens grönområden och lett 
till att grönytor har bebyggts och träddungar bortprioriterats för att ge plats åt den växande 
staden (Haaland & van Den Bosch, 2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2015; Boverket, 
2016).  
 
Staden som en hållbar plats att bo och leva har genom historien inneburit f lera olika utma-
ningar, exempelvis ansamling av avfall eller höga halter av luftföroreningar. Många av stadens 
miljöproblem har förbättrats men flertalet kvarstår än idag. Dessutom kan flera av stadens 
miljö- och hälsoproblem förväntas bli värre med ett förändrat klimat. Enligt den senaste rap-
porten från FNs klimatpanel IPCC (AR6, Sixth Assessment Report) förväntas extremväder öka 
i världen, med fler och mer extrema värmeböljor och torrperioder och kraftigare skyfall (IPCC, 
2021). Forskning visar att parker, grönområden och träd i städer kan hjälpa till med många av 
stadens miljöproblem genom ekosystemtjänster (Veerkamp et al, 2021; Klingberg et al, 2017; 
Bowler et al, 2010; Bolund & Hunhammar,1999).  
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Träd kan rena luften 

 
Luftföroreningar är idag det enskilt största hotet mot människors hälsa (WHO, 2021) och inte 
mindre än 3.3 miljoner för tidiga dödsfall per år har tillskrivits den förorenade utomhusluften i 
världen (Lelieveld et al, 2015). Luftföroreningar och dålig luftkvalitet orsakar också, förutom för 
tidiga dödsfall, förhöjd sjuklighet hos människor och djur och skador på egendom, grödor och 
andra växter som uppskattas till f lera miljarder euro varje år (Maas & Grennfelt, 2016; Nowak 
et al, 2018).  
 
Träd kan rena luften från en mängd olika luftföroreningar, både partiklar och gaser. Luftförore-
ningar i partikelform kommer i kontakt med trädens blad och fastnar på dess yta, detta kallas 
deposition ((Smith, 1990; Nowak et al, 2018). Partiklarna kan lossna och återigen blanda sig 
med luften men en betydande del sitter kvar och avlägsnas på detta sätt från luften  (Beckett 
et al, 2000). Partiklarna löser sig i sedan i vattendroppar vid regn eller faller till marken med 
bladen på hösten (Nowak et al, 2018). Träd kan också rena luften från föroreningar i gasform 
som exempelvis kvävedioxid (NO2) (Smith, 1990). Föroreningarna tas upp av trädens blad 
genom öppningar i bladens yttersta cellager, så kallade klyvöppningar eller stomata. Väl inne 
i bladen diffunderar gaserna in i de intracellulära utrymmena där de sedan absorberas och 
lagras i olika typer av cellvävnad (Smith, 1990). Träd kan genom dessa mekanismer minska 
förekomsten, förutom av kvävedioxid, även av bland annat: kolmonoxid (CO), svaveldioxid 
(SO2), ozon (O3), PM2.5 och PM10 (partiklar mindre än 2,5 respektive 10 mikrometer i diame-
ter) (Smith, 1990; Beckett et al, 2000; Cohen et al, 2014; Heshmatol Vaezin et al, 2021 Nowak 
et al, 2006; Nowak et al, 2000). 
 
Större grupper av träd, som träd i parkmiljö eller urbana skogar påverkar koncentrationen av 
luftföroreningar ytterligare. Eftersom stadens luftföroreningar främst kommer från specifika ut-
släppskällor som trafik och industri kan skogar och parker förbättra luftkvaliteten genom att 
fungera som filter men också genom öka avståndet mellan människor och utsläppskällor (Co-
hen et al, 2014; Klingberg et al, 2017). Genom det enkla faktum att den förorenade luften  
blandas med renare luft kan föroreningarna spädas ut (Klingberg et al, 2017), en process som 
kallas dispersion och kan göra att skadliga ämnen hamnar under gränsvärdena för vad som 
anses farligt. Inslag av parker i stadsmiljön ökar också cirkulationen och omblandningen av luft 
och därigenom förbättras bortforslingen av luftföroreningar (Naturvårdsverket, 2012; Jeanjean 
et al, 2015). 
 
Trädens inverkan på luftkvaliteten är däremot inte helt okomplicerad. På flera platser i städer 
orsakar stadens struktur med höga byggnader och trånga, trafikerade gator att luftföroreningar 
ansamlas. Träd i dessa, stadens trånga gaturum, kan förstärka effekten genom att minska 
vindhastighet och ytterligare försämra ventilationen och därmed öka koncentration av luftför-
oreningar lokalt (Waina et al, 2012). Flera trädarter släpper dessutom från sig stora mängder 
pollen, varav en del sorter är allergiframkallande, medan andra kan bidra till formationen av 
marknära ozon. Framförallt barrträd släpper ifrån sig ämnen som kalls terpener som tillhör 
ämnesgruppen VOC (Volatile organic compounds). VOC är en grupp av flyktiga organiska 
kolväten som ökar bildningen av ozon (Nowak et al, 2006; NE, 2021a). Men träd kan också 
bidra till destruktionen av marknära ozon och Nowak et al (2000) menar att trädens nettopå-
verkan framförallt minskar koncentrationerna av ozon i städer. Både trädens positiva och ne-
gativa effekter på luftkvaliteten måste vägas in när man utvärderar effekterna av urban grönska 
i städer.  
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Fler ekosystemtjänster från träd 

Träd kan förutom att förbättra luftkvaliteten även förbättra livsmiljön för människor som bor i 
städer på fler sätt. Bland annat så påverkar träd den lokala temperaturen, de dämpar buller 
och hjälper till att omhänderta dagvatten. 
 
Städer är ofta varmare än omgivande landskap. Detta beror på ett fenomen som kallas urban 
heat island vilket på svenska översätts till ”stadens värmeö”.  Fenomenet beror främst på 
egenskaperna hos de material som är "överrepresenterade” i städer. Mater ial som asfalt och 
betong, som utgör mycket av stadens yta, är material som generellt har hög värmekapacitet. 
De innehåller oftast inget, eller mycket liten mängd vatten och absorberar och lagrar värme 
mycket bra (Zhou & Chen, 2018; Santamouris, 2013). Städer värms även upp mer än omgi-
vande landskap eftersom ytterligare värme, förutom solstrålningen, tillförs från olika antropo-
gena källor. Stadens struktur med höga byggnader och trånga gator leder till att ljus och värme 
reflekteras mellan byggnader och absorberas flera gånger. Detta kan också bidra till ackumu-
leringen av värme och förhindra att värme transporteras bort (Zhou & Chen, 2018). Urban heat 
island effect är mest påtagligt på sommaren, då det också utgör störst risk för människor ef-
tersom det ökar risken för heat stroke (Bowler et al, 2010).  
 
Träd kan hjälpa till att motverka detta fenomen på flera sätt, de två viktigaste är genom evapo-
transpiration och skugga (Bowler et al, 2010). Växter transpirerar, vilket innebär att vatten som 
träden suger upp genom sina rötter avdunstar från deras blad. Denna process kräver energi 
vilket gör att temperaturen sjunker på och runt trädens blad. Träd har alltså en avkylande effekt 
på den omgivande luften (Bowler et al, 2010). Trädens lövverk skuggar dessutom marken och 
förhindrar att solens strålar når ner och kan värma upp marken till samma grad som oskuggad 
mark (Oke, 1989).  
 
Buller är ett annat utbrett problem i städer. Även här kan träd bidra genom att fungera som 
barriärer. I en studie från 2017 undersökte Ow och Ghosh effekten av vegetation längs med 
vägar för att reducera buller från trafik. Resultatet från studien visade att ljudnivån minskade 
betydligt i närvaron av vegetation. Dessutom att barriärer av träd och växter var överlägsen 
andra artif iciella barriärer för ändamålet. Ow och Ghosh (2017) undersökte också sambandet 
mellan vegetationsbarriärens tjocklek och den ljudreducerande effekten och fann att en fem 
meter bred remsa av vegetation var optimal längs med vägar samt att det fanns ett linjärt 
samband mellan trädstammens tjocklek och minskande ljudnivåer. I en annan studie från 2017 
av Klingberg et al undersöktes effekten av parkträd på bland annat buller. Resultatet från stu-
dien visade att bullernivåerna i parker sjönk efter lövsprickning, det vill säga trädens blad re-
ducerar buller. Emellertid påpekas av studiens författare att städers komplexa struktur, med 
multipla ljudkällor gör det mycket svårt att analysera enstaka träds effekt på ljudnivåerna i en 
stad (Klingberg et al, 2017). 
 
Fortsättningsvis så minskar träd risken för översvämningar och höga vattenflöden i städer. 
Träd kan också vara ett mycket ekonomiskt fördelaktigt alternativ till annan infrastruktur för att 
hantera ytvatten i städer (Silvennoinen et al, 2017). Urbana områden består mestadels av 
hårda ytor som inte släpper igenom vatten och när städer växer och förtätas innebär det oftast 
ett skifte från naturliga ytor som gräs och jord till asfalt och betong (Nigussie & Altunkaynak, 
2019). Regnvattnet leds till gatubrunnar, ner i stadens dagvattensystem och vidare till hav, 
sjöar och vattendrag. Redan idag kan städernas dagvattensystem bli överbelastat vid stora 
regnmängder (Deak Sjöman & Östberg, 2020), något som kommer förvärras med kraftigare 
skyfall. Träd förbättrar markens uppsugningsförmåga och ökar möjlighet för jordområden att 
ta hand om och hålla vatten (Deak Sjöman & Östberg, 2020). Träd kan även minska mängden 
ytvatten som ansamlas genom en mekanism som kallas interception. Interception innebär att 
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trädens blad fångar upp regnets droppar och både fördröjer och hindrar vattnet från att nå 
marken. De vattendroppar som hålls kvar i lövkronan efter ett regn avdunstar och når således 
aldrig marken (Grip och Rodhe, 1985; Deak Sjöman & Östberg, 2020).  
 

i-Tree 

i-Tree är en komplex datormodell, en programvara och ett verktyg för att kvantif iera träds eko-
nomiska värde för samhället. Bakom modellen står den amerikanska myndigheten USDA fo-
rest service (i-Tree, 2020), den myndighet som ansvarar för jord- och skogsbruk i USA (USDA, 
2021). I i-Tree samlas många av de ekosystemtjänster som träd utför för samhället, som att ta 
upp koldioxid eller rena luften från luftföroreningar. Sedan beräknas storleken och värdet av 
dessa tjänster i faktiska, reella mått. Exempelvis, hur många gram luftföroreningar som ett visst 
trädbestånd tar upp eller hur många kubikmeter dagvatten som kan omhändertas och på så 
sätt undvika att belasta stadens dagvattensystem. Syftet med modellen är att kommunicera 
trädens värde för samhället och människor, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspek-
tiv. Modellen baseras på omfattande forskning och tar hänsyn till en mängd olika parametrar 
som påverkar trädens egenskaper såsom art, bladyta, trädets höjd, stammens diameter och 
trädkronans storlek. Beräkningarna anpassas efter en trädpopulations geografiska läge och 
klimat- och föroreningsdata kopplat till platsen. Även olika trädbestånds känslighet för skade-
djur och sjukdomar kan analyseras med hjälp av i-Tree modellen. (Deak Sjöman & Östberg, 
2020). 

 
De ekosystemtjänster som inkluderas i i-Tree är:  

• Luftrening - genom avlägsnandet av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2), ozon (O3), 
kolmonoxid (CO), svaveldioxid (SO2) och PM2.5 (partiklar mindre än 2,5 mikrometer i 
diameter). 

• Kolupptag - upptaget av koldioxid (CO2) från atmosfären per år. 
• Kolinlagring - allt det kol som finns bundet i trädets biomassa.  
• Den ytavrinning som förhindras. 
• Produktion av syrgas. 

 
Dessutom beräknas trädens strukturella värden i staden samt den inverkan träd har på ener-
gikonsumtion hos byggnader genom sin förmåga att isolera och reglera temperaturen (Deak 
Sjöman & Östberg, 2020). 
 
i-Tree modellen har kommit att användas mer och mer som ett underlag för stadsplanering. I 
en studie av Selmi et al (2016) så används i-Tree för att beräkna upptaget av luftföroreningar 
i Strasbourg, Frankrike. I en annan studie av Scholz et al från 2018 används  i-Tree för att 
komplettera insamlade data och sedan beräkna ekosystemtjänster. i-Tree är dock en modell, 
den bygger på förenklingar av verkligheten och utgår ifrån förutbestämda parametrar. I denna 
studie vill jag jämföra i-Trees beräkningar av trädens luftrenande egenskaper med observat-
ioner och insamlade data från verkligheten. 

 
Forskningsprojektet ”Rensa luften med växter - kan urban vegetation minska exponeringen för 
PAH” är ett samarbete mellan flera universitet och institutioner lett av professor Håkan Pleijel 
vid Göteborgs universitet. I projektet undersöks bland annat halterna av PAHer i blad och barr 
hos olika arter av träd runt om i Göteborg. PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och 
är ett samlingsnamn som inkluderar flera olika ämnen bestående av aromatiska bensenringar, 
varav flera är cancerogena. PAHer bildas vid ofullständig förbränning av organiska material, 
(NE, 2021b) exempelvis i trafiken och finns därför i högre koncentrationer i mer trafikerade 
områden och i städer. De olika PAH-ämnena har varierande egenskaper beroende på deras 
kemiska struktur, en del av dem är bundna till partiklar och har en stor molekylär massa andra 



 

 
9 

 
 

är lätta och befinner sig i gasform. PAHer bundna till partiklar har identif ierats som en viktig 
riskfaktor kopplad till luftföroreningars hälsoskadliga effekter (Boström et al, 2002). 

 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att jämföra i-Tree modellens beräkningar av trädens upptag av 
luftföroreningar med mätningar från Göteborg inom forskningsprojektet Rensa luften med väx-
ter. Dessutom är syftet att undersöka vilka arter av träd som tar upp luftföroreningar mest 
effektivt både enligt i-Tree modellen och enligt mätningar från Göteborg. De luftföroreningar 
som kommer analyseras är, det med i-Tree beräknade upptaget av kvävedioxid (NO2) och 
PM2.5 vilket kommer att jämföras med det uppmätta upptaget av gasformiga och partikel-
bundna PAHer från mätningar i Göteborg. 
 
i-Tree använder i sina beräkningar ett medelvärde för luftens föroreningsgrad i Göteborg, obe-
roende av plats. Forskning av Klingberg et al (2022) har med hjälp av flera olika mätpunkter 
för luftkvalitet kunnat se att halterna av luftföroreningar varierar mycket mellan olika platser i 
Göteborgs stad. Klingberg et al (2022) undersökte också sambandet mellan halten av PAHer 
i luft och upptaget i trädens blad och visade att träd i mer förorenade områden hade högre 
halter av PAH i sina blad. Jag vill här jämföra i-Trees beräkningar för upptaget i träd (av NO2 

och PM2.5) på olika platser i staden med det uppmätta värdet av upptaget av PAH för samma 
träd.  

 
Jämförelsen kommer fokusera på två huvudfrågor: 
 

1. Vilka trädarter är bäst på att ta upp luftföroreningar enligt i-Tree jämfört med observat-
ioner från Göteborg? Är det samma trädarter som är bra på att ta upp PAH, NO2 och 
PM2.5? Är det olika arter som är bra på att ta upp luftföroreningar på bladnivå och 
trädnivå? 

 

2. Hur mycket större variationer i trädens upptag av luftföroreningar ser vi när vi jämför 
mätdata från olika platser i Göteborg med beräkningar från i-Tree?   

Jag kommer att jämföra: 

• Upptaget av gasformiga PAHer (L-PAH) från observationer i Göteborg med det beräk-
nade upptaget av NO2 från i-Tree modellen.  

• Upptaget av partikelbundna PAHer (H-PAH) från observationer i Göteborg med det 
beräknade upptaget av PM2.5 från i-Tree modellen. 

• Upptag på blad-nivå med upptag på träd-nivå.  
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Metod och material 

Denna studie bygger på mätdata från forskningsprojektet Rensa luften med växter som sam-

lades in under 2018. I projektet ha halten av ämnesgruppen PAH har mätts i blad och barr hos 

flera arter av träd på åtta platser i Göteborg. Dessutom har halten av PAH och kvävedioxid 

(NO2) i luften registrerats på dessa åtta platser. 2019 gjordes sedan i samma projekt en inven-

tering då alla träden inventerades enligt en standardiserad manual från i-Tree. Vid invente-

ringen mättes bland annat trädens höjd, stamdiameter samt trädkronans höjd och bredd. Trä-

dens hälsa skattades även enligt vissa kriterier. För en mer ingående beskrivning av hur in-

venteringen gick till se i-Tree Eco Field Guide. Denna inventering ligger sedan till grund för de 

beräkningar som har gjorts med hjälp av i-Tree Eco där upptaget av luftföroreningarna kväve-

dioxid och partiklarna PM2.5 i träden har skattats.  

 
Då frågeställningen i detta arbete fokuserar på två skilda frågor, en jämförelse mellan arter 
och en mellan olika platser har även analysen delats in i två delar för att lättare redovisa resul-
taten. Jämförelsen med i-Tree kommer således att göras i två olika avseenden mot två grupper 
av träd, här kallade “Arboretet” och “Stadsträd”. 

 

Arboretet – Jämförelse mellan arter 
 
Från Arboretet i Göteborgs botaniska trädgård samlades under 2018 prover bestående av blad 
och barr från 36 stycken träd in. Dessa träd representerade 11 olika arter med tre individer av 
varje art. De tre träden av samma art har bedömts som likvärdiga och representativa för sin 
art och hanteras i studien som replikat. Luftkvaliteten i arboretet är förhållandevis bra med god 
ventilation och mycket liten variationen av luftföroreningar och de 11 arterna är alla expone-
rade för likvärdiga halter av föroreningar. Arterna visas i tabell 1 och utgörs av sju olika lövträd, 
varav tre vanliga svenska arter och fyra för Sverige mer ovanliga, exotiska arter, tre 
städsegröna barrträd, samt europeisk lärk som är ett barrträd som fäller sina barr på hösten. 
Lärk har på grund av dessa unika egenskaper utmärkts med en egen symbol i diagram och 
grafer. 

Tabell 1: Tabellen visar de 11 arter från Arboretet i Göteborgs botaniska trädgård som provtagits 2018 inom 
projektet ”Rensa luften med växter”. 

  

Lövträd  Barrträd  

Svenskt namn Vetenskapligt namn Svenskt namn Vetenskapligt namn 

Asp  Populus tremula  Europeisk lärk Larix decidua  

Skogsek  Quercus robur  Svarttall  Pinus nigra  

Vårtbjörk  Betula pendula  Ajangran Picea jezoensis  

Bok (orientbok) Fagus orientalis  Sachalingran Abies sachalinensis  

Japansk Rönn Sorbus commixta    

Bergskörsbär Prunus sargentii    

Japansk Valnöt  Juglans ailantifolia    

 

Efter insamling av data har emellertid några träd fallit bort och behövt exkluderas från ana-

lysen. Detta innebär att det endast är en bok och två aspar representerade i resultaten i stäl-

let för tre av varje. 
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Stadsträd – Jämförelse mellan platser 
 
Den andra gruppen av träd består av två olika arter, lövträdet kärrek (Quercus palustris) och 
det städsegröna barrträdet svarttall (Pinus nigra). Prov från dessa arter har samlats in från åtta 
olika platser runt om i Göteborg. Kärrek har provtagits på sju av dessa platser medan barr från 
svarttall samlats in på tre. För alla lokaler har tre likvärdiga och representativa träd provtagits, 
hanterade som replikat. Totalt har 21 kärrekar och 9 svarttallar provtagits.  

Tabell 2: Tabellen visar de åtta platser i Göteborgs stad där träd har provtagits under 2018 samt vilka arter som 
provtagits på varje plats. På varje plats har även halten av PAH och NO2 i luft registrerats och rangordnas i tabel-
len från den mest förorenade till den minst förorenade platsen. Varje plats har också tilldelats ett plats-ID.  

Plats Plats-ID Föroreningsgrad Arter 

Nils Ericson Terminalen NET Mycket hög Kärrek  

Frihamnen FRI Hög Kärrek 

Mölndalsvägen MÖL Hög Kärrek, Svarttall 

Kvillebäcksparken KVI Hög Kärrek, Svarttall 

Akkas gata, Hisingsbacka AKK Medel Kärrek 

Kungsladugårdsgatan KUN Medel Kärrek 

Angeredsparken, ANG Låg Kärrek 

Arboretet, Botaniska trädgården ARB Låg Svarttall  

 

 

Bild 1: Bilden visar en översiktskarta över Göteborg stad. På bilden är de åtta lokaler där träd och luft provtagits 
utmarkerade. Källa: Google maps. [Hämtad: 2021-12-22] 
 
Insamlingen av blad och barr skedde genom att klippa av den yttersta delen av en av trädens 
grenar i en del av trädkronan där löv och barr varit exponerade för både sol och vind, för 
detaljer se Klingberg et al (2022). För lövträd, både träd i stadsmiljö och i arboretet, provtogs 
blad i slutet av september. Eftersom lövträd endast behåller sina blad under en säsong har 
den halt av PAHer som funnits i bladen i slutet av september likställts med ett års upptag. Det 
samma gäller även lärkens barr. Övriga tre arter av barrträd är så kallat städsegröna eller vin-
tergröna vilket innebär att de inte fäller sina barr på hösten utan är gröna året runt. De flesta 
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barrträd har även sina barr i f lera år. Barren byts efter hand och blir mellan fyra och åtta år 
beroende på art. För de städsegröna barrträden har upptaget av luftföroreningar beräknats 
genom att undersöka halten av PAH i treåriga barr. Detta värde har sedan delats med tre för 
att få ett genomsnittligt värde av upptaget per år. 

 
Mätningen av föroreningar i luft har utförts genom passiva luftmätare som placerades på 2,5 
meters höjd över marken i direkt närhet till varje trädkluster. Nivåerna av PAH mättes med 
något som kallas PUF (polyurethane foam) disc samplers och NO2 mättes med så kallade 
passiva diffusions mätare av IVL-typen (Klingberg et al 2022). Luftmätarna gav ett medelvärde 
av koncentration av luftföroreningar under en månads tid (30–34 dagar) på varje plats. 

 

PAH-analys 
 
Efter insamling har halten av 32 olika PAHer mätts i blad och barr enligt standardiserade ut-
vinningsmetoder beskrivet i detalj av Klingberg et al (2022). Kortfattat har prover renats och 
extraherats och sedan analyserats genom GCMS (gaskromatografi och masspektrometri). 
Dessutom har torrmassan (dry mass) av blad och barr från olika arter beräknats. Torrmassa 
är den massa som ett biologiskt material får när allt vatten har avlägsnats från det. PAHerna 
har sedan grupperats efter sina egenskaper. L-PAH (L för Low molecular mass) är de PAH-
molekyler som är i gasform, bestående av två till tre bensenringar och med en molmassa under 
204 gram per mol. H-PAH (H för High molecular mass) är partikelbundna PAHer bestående 
av minst fyra bensenringar med en molmassa över 228 g per mol. Vid denna analys behandlas 
16 stycken L-PAHer, och 11 olika H-PAHer. 
 
Halten av PAHer i trädens blad uttrycks i nanogram PAH per gram torrmassa blad. För att 
kunna uppskatta innehållet av luftföroreningar i hela trädet har förhållandet mellan yta och 
torrmassa hos trädens blad beräknats. Detta förhållande benämns SLA. SLA står för “specifik 
leaf area” och har enheten kvadratmeter löv per kilogram torrmassa, (m2 kg-1). 

 

Hantering av mätvärden under detektionsgränsen 

 
För några av de platser där luften provtagits för PAH har halten av en eller flera av de 32 olika 
ämnena legat under detektionsgränsen, det vill säga, de har inte kunnat mätas. I sådana fall 
har halten av detta specifika ämne på denna plats satts till noll. Även för vissa av de insamlade 
proverna från blad och barr har halten av ett eller flera av de PAHer som mätts legat under 
detektionsgränsen. Om det har funnits mätvärden för minst ett av de tre träd som hanteras 
som replikat (alltså av de träd av samma art som provtagits på samma plats), så har prov som 
legat under detektionsgränsen för övriga träd satts till halva detektionsgränsen. Om alla tre 
träd på samma plats legat under gränsen har alla värden satts till 0.  

 
Statistisk analys och jämförelse med i-Tree  

Mätdata från Göteborg och resultat från i-Tree Eco har analyserats i Excel och undersökts 
statistiskt genom linjär regression. Upptaget av de gasformiga L-PAHerna har jämförts med 
upptaget av gasen kvävedioxid (NO2) och de partikelbundna H-PAHerna har jämförts med 
upptaget av partiklar i form av PM2.5. Här görs det antagandet att upptaget av L-PAHer och 
NO2 går att jämföra, då båda är föroreningar i gasform och således tas upp på liknande sätt. 
Liknande antagande görs gällande PM2.5 och H-PAH då båda är luftföroreningar i form av 
partiklar. 
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Resultat 

Vilka trädarter är bäst på att rena luften enligt i-Tree?  
 

Analys av data från i-Tree visar inte på någon skillnad mellan arter när det gäller upptaget av 

luftföroreningar på bladnivå (upptag per m2 bladyta). Upptaget av både kvävedioxid (NO2) och 

partiklar (PM2.5) per kvadratmeter är samma oavsett art och vi ser ett helt linjärt samband 

mellan upptaget på y-axeln och bladytan på x-axeln (figur 1a). Detta demonstrerar att i-Tree 

modellen baserar beräkningar av upptag endast på trädens samlade bladyta. Alla följande 

mönster och diagram kommer illustreras för NO2 men är direkt överförbara på upptaget av 

PM2.5 då även upptaget per kvadratmeter för PM2.5 var samma oavsett art. Storleken på 

upptaget per kvadratmeter skiljer sig dock mellan de olika föroreningarna (figur 1a) och NO2 

tas upp i högre utsträckning än partiklar. På trädnivå (upptag per träd) kan vi emellertid se en 

skillnad mellan arterna (figur 1b). Arter med större total bladyta är bättre på att ta upp NO2 och 

de träd som är störst tar upp mest. I detta fall var det barrträden och arten japansk valnöt som 

var de största exemplaren. Enligt i-Tree är det alltså enbart den totala bladytan som avgör 

trädens luftrenande kapacitet.  

 

    

Figur 2a: Upptag av NO2 och PM2.5 (g träd -1 år -1) beräknat med i-Tree Eco i blad och barr hos 11 olika arter från 
Göteborgs botaniska trädgård, plottat mot total bladyta (m2 träd -1) (n=30). Den övre trendlinjen visar sambandet 
mellan bladyta och upptag av NO2 medan den undre trendlinjen visar sambandet mellan bladyta och upptag av 
PM2.5. 
Figur 1b: Upptag av NO2 på trädnivå (g träd -1 år-1) medelvärde med standardavvikelse. (n=3)  
* Asp n=2 ** Bok n=1 
 

Nu tittar vi istället på vilken art som, enligt i-Tree modellen, är bäst på att rena luften i förhål-

lande till massan av trädens blad (kg bladbiomassa) (figur 2a och 2b). För upptag av både NO2 

och PM2.5 per kg bladbiomassa är barrträden inte längre i topp. Barrträden ligger istället i 

botten (figur 2b). Barrträdens barr har stor biomassa i förhållande till sin yta och eftersom i-

Tree baserar sina beräkningar av upptag på trädens totala bladyta så spelar barrens massa 

inte någon roll i detta avseende. Boken var istället den art som utmärkte sig mest (figur 2b). I 

f igur 2c kan vi också se att bok (ljusgrå cirkel) är den art som har störst yta per massenhet. 

Notera dock att boken enbart är representerad av ett enda träd.  

** 
* 

NO2 

PM2.5 

1a 1b 
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Figur 2a: Upptag av NO2 (g träd -1 år -1) plottat mot bladbiomassa (kg träd -1) (n=30). Ljusgrå trendlinje visar 
sambandet mellan bladbiomassa och upptag av NO2 för lövträd och lärk (n=21.)  
Figur 2b: Upptag av NO2 per kg bladbiomassa (g NO2 kg-1). Medelvärde (standardavvikelsen är obefintlig då 
värdet på upptag per kg kommer från i-Tree modellen och inte verkliga observationer) (n=3).  
* Asp n=2 ** Bok n=1  
 

 

  

 

 

 

Figur 2c: Förhållandet mellan bladyta (m2 
träd -1) och bladbiomassa (kg träd -1) hos ar-
boretets 11 olika arter. Bok (ljusgrå cirkel) är 
den art som har som störst yta per mass-
enhet medan ajangran (röd triangel) har 
den lägsta ytan per massenhet (n=30). (Blå 
trendlinje visar sambandet mellan bladbio-
massa och bladyta för lövträd och lärk 
(n=21).  

 

Vilka trädarter är bäst på att rena luften enligt mätningar från Göteborg?  

 
Om vi nu tittar på mätdata från Göteborg av upptaget av L-PAH (figur 3a), vilket är PAHer i 

gasform, så kan vi se samma trend för lövträden (cirklar i diagrammen nedan) och lärk 

(kvadrat) som resultaten från i-Tree visade - upptaget av föroreningar ökar linjärt med bladytan. 

Vad vi däremot också ser är att två arter, svarttall och sachalingran verkar vara mycket bättre 

på att ta upp L-PAHer än övriga arter. Om vi sedan tar en närmare titt på lövträd och lärk (figur 

3b) kan vi även urskilja en intressant skillnad mellan de olika lövfällande arterna. Alla tre lärkar 

2a 

* 

** 

2b 

2c 
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(gul kvadrat) och björkar (ljusblå cirkel) ligger ovanför trendlinjen och verkar alltså vara bättre 

än de andra lövfällande träden. När lärk inkluderas i trendlinjen (figur 3b) så sjunker korrelat-

ionskoefficienten R2 från 0,7446 (figur 3a) till 0,5982 (figur 3b) Sambandet är dock fortfarande 

statistiskt signifikant.  

 

    

Figur 3a: Upptag av L-PAH (µg träd-1 år-1) plottat mot total bladyta (m2 träd -1) för alla arter (n=30). Trendlinje 
visar sambandet mellan lövträdens bladyta och upptaget av L-PAH (n=18).  

Figur3b: Upptag av L-PAH (µg träd-1 år-1) plottat mot total bladyta (m2 träd -1). Trendlinje visar sambandet mel-
lan bladyta och upptag för alla arter i grafen, både lövträd och lärk (n=21).  

På trädnivå (figur 4a) är sachalingran återigen den art som tar upp mest föroreningar, i detta 

fall L-PAH. Detta beror emellertid på att sachalingranarna var de största träden som provtogs. 

Men det finns en stor naturlig variation i träds storlek och bladyta och det finns i denna studie 

inget som tyder på att sachalingranar generellt har större bladyta än andra arter. När vi istället 

undersöker upptaget per kvadratmeter blad och barr så är svarttallen den art som är överlägset 

bäst på att ta upp L-PAH (figur 4b). Vi kan också se att arten lärk (gul) är bättre på bladnivå 

(upptag per m2, f igur 4b) än på trädnivå (upptag per träd, figur 4a). Detta beror på att lärken 

har ett stort upptag i förhållande till sin bladyta men att den har en mindre total bladyta än 

exempelvis vårtbjörk och skogsek. 

3a 3b 
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Figur 4a: Upptag av L-PAH på trädnivå (µg träd -1 år -1), medelvärde med standardavvikelse (n=3). 

Figur 4b: Upptag av L-PAH på bladnivå (µg m-2 år -1), medelvärde med standardavvikelse (n=3). 
* Asp n=2 ** Bok n=1 
 

För mätvärden från Göteborg av de partikelbundna H-PAHerna, kan vi på samma sätt tydligt 

se hur upptaget ökar när bladytan ökar. Vad vi också kan urskilja är att lärken är den art som 

har det största upptaget av partiklar. Både i förhållande till sin bladyta (figur 5a) och bladbio-

massa (figur 5b) på trädnivå (figur 6b) och på bladnivå (figur 6b). Framförallt på bladnivå i f igur 

6b kan vi se att lärk är betydligt bättre än övriga arter.  

  

Figur 5a: Upptag av H-PAH (µg träd -1 år -1) plottat mot total bladyta (m2 träd -1) (n=30). Grå trendlinje inklude-
rar alla arter utom lärk (n=27).  
Figur 5b: Upptag av H-PAH (µg träd - år -) plottat mot bladbiomassa (kg träd -) (n=30). Trendlinje visar samban-
det mellan bladbiomassa och upptaget av H-PAH för lövträd (n=18). 

 

* * ** ** 

4a 4b 

5a 5a 
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Figur 6a: Upptag av H-PAH på trädnivå (µg träd - 1år -1), medelvärde med standardavvikelse (n=3). 
Figur 6b: Upptag av H-PAH på bladnivå (µg m-2 år -1), medelvärde med standardavvikelse (n=3).  

*Asp n=2 **Bok n=1) 

 

Nu jämför vi upptaget av NO2 beräknat med i-Tree modellen mot upptaget av L-PAH från mät-

ningar i Göteborg (figur 7a). Jämförelsen visar att mönstret för relationen mellan upptaget av 

NO2 och L-PAH helt överensstämmer med mönstret för upptag av L-PAH i förhållande till blad-

ytan från figur 3a. Detta samband gäller även för förhållandet mellan upptag av PM2.5 (från i-

Tree) och H-PAH (från mätningar i Göteborg) som visas i f igur 7b.  Förhållandet mellan PM2.5 

och H-PAH motsvaras exakt av förhållandet mellan bladyta och upptaget av H-PAH som kan 

ses i f igur 5a.  

 

Resultat från i-Tree och mätningar i Göteborg stämmer i huvudsak bra överens. För förore-

ningar i gasform är det endast upptaget av L-PAH, av de två barrträdsarterna svarttall och 

sachalingran, som inte överensstämmer med beräkningar från i-Tree. För partiklar är det en-

bart lärkens synnerligen effektiva upptag av H-PAH som inte täcks in av modellen. 

  

** 

** 

* 

* 

6a 6b 
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Figur 7a: Upptag av L-PAH (µg träd -1 år -1) från mätningar i Göteborg plottat mot upptaget av NO2 (g träd -1 år -

1) beräknat med i-Tree modellen (n=30).  Grå trendlinje visar upptaget i lövträd (n=18).  
Figur 7b: Upptag av H-PAH (µg träd -1 år -1) från mätningar i Göteborg plottat mot upptaget av PM2.5 (g träd -1 
år -1) beräknat med i-Tree modellen (n=30).  Gul trendlinje inkluderar alla arter utom lärk (n=27).  
 

Stadsträd – inverkan av variationer i luftkvaliteten  
 

Halten av föroreningar varierar mycket över Göteborgs stad med stor skillnad mellan den mest 
förorenade platsen och den renaste (figur 8). Vi kan i f igur 8 även se att det finns ett samband 
mellan höga halter av NO2 och höga nivåer av PAH. 

 

 
 

 

Figur 8: Halten av PAH (ng m-3)  och NO2 (µg m-

3) i luft på åtta olika mätplatser i Göteborg. 
Medlevärde från juni och september 2018.  

NET=Nils Ericson Terminalen, 
MÖL=Mölndalsvägen,  
FRI=Frihamnen,  
KVI=Kvillebäcksparken, 
AKK=Akkas gata,  
 KUN=Kungsladugårdsgatan 
ANG=Angeredsparken,  
ARB=Arboretet  

 

Mätningar från Göteborg indikerar ett samband mellan halten föroreningar i den omgivande 
luften och upptaget i trädens blad och barr. Träd som befinner sig i mer förorenade miljöer tar 
upp mer luftföroreningar. Detta illustreras i f igur 9a där upptaget av L-PAH i kärrek per kvadrat-
meter blad (bladnivå) har jämförts med den omgivande luftens halt av L-PAH. Vi kan i f iguren 

7b 7a 

8 
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se ett högre upptag på de två mest förorenade platserna Nils Ericson Terminalen (NET) och 
Frihamnen (FRI). Eftersom vi här tittar på upptag på bladnivå är upptagets storlek oberoende 
av trädens totala bladyta. I f igur 9b kan vi istället se upptaget av NO2 på bladnivå beräknat 
med i-Tree jämfört med den uppmätta variationen av NO2 i luften i Göteborg. Eftersom uppta-
get av föroreningar i i-Tree beräknas med ett och samma medelvärde för luftens förore-
ningsnivå, oberoende av plats speglas inte den verkliga variationen. 
 

  

Figur 9a: Upptag av L-PAH på bladnivå (µg m-2) i kärrek från mätningar i Göteborg, plottat mot variationen av L-
PAH i luften (ng m-3) från mätningar i Göteborg. Medelvärde med standard avvikelse (n=3) 
Figur 9b: Upptag av NO2 på bladnivå (g m-2) i kärrek beräknat med i-Tree Eco, plottat mot den verkliga variationen 
av NO2 (µg m-3) i luften från mätningar i Göteborg. (n=3) 

Detta samband mellan luftens föroreningshalt och upptaget i blad och barr blir dock mest tydligt 
på kraftigt förorenade platser och framför allt på bladnivå (upptag per m2). Det är emellertid 
urskiljbart även på trädnivå (upptag per träd). I f igur 10a kan vi se att när de två mest förore-
nade platserna, Nils Ericson Terminalen (NET) och Frihamnen (FRI), inkluderas i trendlinjen 
(grå) blir sambandet mellan bladyta och upptag i trädens blad inte signifikant (p>0.1). Det vill 
säga upptaget i trädens blad kan inte endast förklaras av bladytan. Men då Nils Ericson Ter-
minalen och Frihamnen isoleras och utesluts från övriga platser får vi återigen ett signifikant 
samband mellan bladyta och upptag av luftföroreningar. Upptaget av partiklar (figur 10b) är 
däremot signifikant även när Nils Ericson Terminalen och Frihamnen inkluderas. Däremot för-
bättras korrelationskoefficienten R2 avsevärt, från 0,5842 (grå) till 0,8835 (blå) när dessa två 
platser exkluderas. 
 
Vad vi också kan se på trädnivå i f igur 10a och b nedan, är att den totala bladytan ändå verkar 
vara en viktigare faktor än omgivningens föroreningshalt. Stora träd i mindre förorenade om-
råden tar upp mer luftföroreningar än mindre träd i mer förorenade områden.  
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Figur 10a: Upptag av L-PAH (µg träd - 1år -1) i kärrek på 7 olika platser i Göteborg plottat mot total bladyta (m2 
träd -1) För grå trendlinje inkluderas alla träd på alla platser (n=21). Sambandet mellan bladyta och upptag av L-
PAH är inte statistiskt signifikant. För blå trendlinje utesluts Nils Ericson Terminalen (NET) och Frihamnen (FIR) 
från övriga platser (n=15). Sambandet mellan bladyta och upptag av L -PAH blir signifikant. 
Figur 10b: Upptag av H-PAH (µg träd - 1år -1) i kärrek på 7 platser i Göteborg plottat mot total bladyta (m2 träd -1) 
För grå trendlinje inkluderas alla träd på alla platser (n=21). För blå trendlinje utesluts Nils Ericson Terminalen 
(NET) och Frihamnen (FIR) från övriga platser (n=15).  
 

När vi jämför upptaget av NO2 och PM2.5 beräknat med i-Tree modellen med upptaget av 
PAHer från mätningar på olika platser i Göteborg kan vi återigen se (figur 11a och b) att barr-
trädet svarttall dominerar när det gäller upptaget av PAHer i gasform (L-PAH). Förhållandet 
mellan NO2 och L-PAH i kärrek döljs emellertid i viss grad av den stora skillnaden i upptag 
mellan arterna. För upptaget av de partikelbundna H-PAHerna och PM2.5 är de båda arterna 
svarttall och kärrek mer likvärdiga.  
 
Slutligen kan vi se att trots en större spridning av datapunkterna så kan en trend urskiljas. 
Mätvärden från Göteborg av upptaget av H-PAH följer de modellerade värdena av PM2.5 från 
i-Tree väl trots den stora variationen i föroreningshalt över staden. För L-PAH och NO2 är skill-
naden större mellan i-Trees beräknade upptag och mätvärden från Göteborg vilket indikerar 
att det finns en skillnad mellan upptaget av luftföroreningar i gasform och upptaget av partiklar. 
Korrelationskoefficienten R2 för upptaget av L-PAH och NO2 i kärrek blir inte signifikant för än 
på 10-procentsnivån. Upptaget i barrträd är inte signifikant trots det höga värdet på R2 på grund 
av det lilla stickprovsstorleken (n=6).  Svarttall från arboretet exkluderas ur graferna på grund 
av att dessa träd är mycket större än övriga vilket gör övriga datapunkter svårare att åskådlig-
göra. Träden i arboretet växer i mer ”skoglika” förhållanden och har kunnat breda ut sig och 
växa sig stora under lång tid. Att dessa tallar exkluderas påverkar inte de mönster som visas i 
graferna utan de är borttagna endast av layout-tekniska skäl. 
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Figur 11a: Upptaget av L-PAH (µg träd -1 år -1) i kärrek och svarttall från mätningar i Göteborg, plottat mot upp-
taget av NO2 från i-Tree (g träd -1 år -1). (svarttall n=6, kärrek n=21)  
Figur 11b: Upptaget av H-PAH (µg träd -1 år -1) i kärrek och svarttall från mätningar i Göteborg, plottat mot upp-
taget av PM2.5 från i-Tree (g träd -1 år -1). (svarttall n=6, kärrek n=21) 

 

 

Diskussion  
 

Vilka trädarter är de främsta luftrenarna? 
 

Syftet med denna studie var att jämföra i-Tree modellens beräkningar av trädens luftrenande 

egenskaper med verkliga observationer. Jämförelsen visar att i-Tree modellen i huvudsak 

överensstämmer bra med uppmätta värden från Göteborg av trädens upptag av luftförore-

ningar. Mätvärden från Göteborg antyder, precis som beräkningar från i-Tree, att i de allra 

flesta fall så tilltar trädens luftrenande egenskaper med ökande bladyta och att större träd och 

arter med större bladyta är bättre på att rena luften.  

 

För föroreningar i partikelform var sambandet mellan upptag och bladyta tydligt och resultaten 

från i-Tree och mätningar i Göteborg stämde bra överens. Trädens luftrenande egenskap via 

deposition ökar med bladytan - den yta där partiklarna kan fästa. Både för upptag av PM2.5 

och H-PAHer är trädarter med stor krona och stor bladyta de mest optimala för luftrening. 

Liknande slutsatser har också framställts av Beckett et al (2000) vilka identif ierar just bladyta 

som en viktig egenskap för upptaget av partiklar. I deras studie från 2000 så undersöks olika 

trädaters upptag av partiklar, i detta fall PM10 (partiklar mindre än 10 µm) i stadsmiljö i Stor-

britannien. Beckett et al (2000) visar att större träd är bättre på att rena luften men också att 

små och medelstora träd kan ha en stor positiv effekt på luftkvaliteten eftersom de ofta har ett 

mycket tätt lövverk och således stor bladyta i förhållande till sin storlek. 

 

För luftföroreningar i gasform (NO2 och L-PAH) ser vi en större skillnad mellan mätningar från 

Göteborg och i-Tree. Enligt i-Tree modellen står upptaget av luftförorenande gaser, på samma 

sätt som för partiklar, i direkt samband med bladytan och upptaget ökar med större bladyta. 

Mätningar från Göteborg visar däremot att bladens massa ser ut att vara en minst lika viktig 
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aspekt när det gäller föroreningar i gasform. Luftföroreningar i gasform tas framförallt in i trä-

dens blad och barr genom bladens klyvöppningar (Smith, 1990). Detta innebär att upptaget av 

gasformiga föroreningar inte på samma sätt begränsas av bladytan utan i större utsträckning 

påverkas av massan och volymen hos blad och barr, vilket styrks av observationer gjorda av 

Klingberg et al (2022). 

 

i-Tree modellen visar ingen skillnad mellan arter på bladnivå. Alla arter tar enligt modellen upp 

lika mycket föroreningar per kvadratmeter bladyta.  På trädnivå identif ierar modellen sachalin-

gran som den art som tar upp mest luftföroreningar. Detta grundas på att sachalingran var den 

art som hade den största total bladytan bland de trädarter och de exemplar som ingått i denna 

studie. 

 

Mätningar från Göteborg visar att det finns bättre och sämre arter oavsett vilken storlek de har 

och för upptag av H-PAH utmärker sig lärk som speciellt effektiv.  För PAH i gasform (L-PAH) 

visar mätvärden från Göteborg att barrträd tar upp och lagrar högre halter av L-PAH än vad 

lövträd gör, vilket bekräftas av resultat från Klingberg et al (2022). Inom gruppen städsegröna 

barrträd finns det även sämre och bättre arter och svarttall och sachalingran utmärker sig som 

de två mest effektiva för upptag av L-PAH. Bland de lövfällande arterna utmärker sig vårtbjörk 

och även denna gång lärken, bland de främsta arterna för upptag av PAH i gasform. 

 

Att barrträdsarter och även vårtbjörk eventuellt är bättre på att rena luften överensstämmer 

med observationer från Sæbø et al (2012), men i detta fall för partiklar. I deras studie från 2012 

undersökes upptaget av partiklar hos 22 olika trädarter i Norge och Polen. De finner att f lera 

barrträdsarter, framförallt arter av tallsläktet Pinus och idegranssläktet Taxus är mycket effek-

tiva på att ta upp partiklar. I deras studie utmärker sig arterna tall (Pinus sylvestris), bergtall 

(Pinus mungo), idegran (Taxus baccata) och hybrididegran (Taxus media) som speciellt effek-

tiva.  De finner dessutom att lövträdet vårtbjörk (Betula pendula), tillhör de främsta arterna för 

upptag av partiklar. Beckett et al (2000) gör i sin forskning en annan intressant upptäckt vad 

gäller träds upptag av partiklar. Författarna identif ierar trädarter som har ojämn struktur på sina 

blad och på detta sätt ger upphov till mer luftmotstånd, som speciellt effektiva på att rena luften 

från partiklar. Sæbø et al (2012) drar liknande slutsatser och pekar ut behåring och bladens 

och barrens vaxlager som viktiga egenskaper för upptaget av partiklar. 

 

På frågan om det är samma arter som är bra på att ta upp olika typer av luftföroreningar så är 

svaret att mätningar i Göteborg visar att detta inte är fallet. Olika arter tar upp olika föroreningar 

i varierande utsträckning. Däremot indikerar mätningarna att stor samlad bladyta en viktig 

aspekt för alla luftföroreningar som ingick i analysen och att större träd generellt är bättre på 

att rena luften. 

 

Variation i luftens föroreningsgrad 
 

Att i-Tree modellen använder sig av ett medelvärde för luftföroreningar vilket inte speglar den 

verkliga variationen (vilket vi såg i f igur 9b) påverkar modellens precision och storleken på 

upptagen hos enskilda träd. Vi kan genom en statistisk analys se att den förenkling som mo-

dellen gör genom att använda sig av ett medelvärde inte kan förklara all variation som uppstår 

på grund skiftande föroreningshalter. Men detta påverkar inte det övergripande resultatet av-

sevärt. Den totala bladytan har större betydelse för upptaget av luftföroreningar, vilket demon-

streras av modellen. Det är endast för de två mest förorenade platserna som i-Tree modellen 

inte kan förklara variansen och då endast för kvävedioxid. I-Tree modellen fungerar i detta 
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avseende över förväntan. Upptaget av föroreningar i träd på en del platser underskattas me-

dan det troligtvis överskattas på andra.  

 

Här tror jag emellertid att det finns en risk att med i-Tree underskatta trädens luftrenande egen-

skaper. Om i-Tree används för att göra beräkningar av trädens luftrenande egenskaper anser 

jag att det är troligt att detta framförallt kommer ske i de områden som är utsatta för höga halter 

av luftföroreningar. Detta medför att det uppskattade värdet från i-Tree sannolikt är lägre än 

det verkliga och att det finns stor risk att underskatta värdet av träd i de mest förorenade om-

rådena, just på de platser där träden gör som mest nytta. Riondato et al f inner i en studie från 

2020 att träd kunde förbättra luftkvaliteten mer än dubbelt så mycket som beräknades med i-

Tree modellen. Författarna påpekar dock att en viss osäkerhet finns då i-Tree modellen an-

vände föroreningsdata från ett tidigare år.  

 

Studiens begränsningar 
 
För att kunna jämföra i-Tree modellens beräkningar med observationer från Göteborg bygger 

denna studie på antagandet att det går att jämföra upptaget av NO2 med upptaget av L-PAH. 

Detta baseras på att ämnen i gasform beter sig på liknande sätt och att trädens upptag av 

dessa båda ämnen därför liknar varandra. Liknande antaganden görs när PM2.5 jämförs med 

H-PAH då båda är i luftföroreningar i partikelform. Men NO2 och L-PAH samt PM2.5 och H-

PAH är olika ämnen med olika kemiska egenskaper. Denna jämförelse kan följaktligen aldrig 

bli direkt jämförbar eftersom det inte är samma luftföroreningar som jämförs.  

 

Ytterligare en svaghet i studien är att insamling av material och inventeringen inte gjordes vid 

samma tillfälle utan med ett års mellanrum. Men eftersom majoriteten av de parametrar som 

mättes vid inventeringen, som stammens diameter eller trädens höjd, inte ändras nämnvärt 

under ett år, får det faktum att provtagning och inventering inte skedde vid samma tillfälle inga 

betydande konsekvenser för detta arbete. 

 

En aspekt som däremot inverkar på studiens relevans är det faktum att endast en bok och två 

aspar finns representerade i analysen vilket ger upphov till en osäkerhet i resultaten. Detta 

beror delvis på faktorer som inte gått att påverka, exempelvis att en av asparna avverkats 

under tiden mellan insamling av blad för analys 2018 och inventeringen 2019. För de två bo-

karna uppstod ett fel vid inventeringen. De båda träden stod i en slänt vilket påverkade förhål-

landet mellan stammens och trädkronans höjd, vilket resulterat i orimligt stora värden.  

 

Val av trädarter 
 

För att på bästa sätt förbättra utomhusluften i städer är det viktigt att ta flera aspekter i beak-

tande. Vid nyplantering av träd är det bra att ha kunskap om hur olika arter trivs i stadsmiljö, 

hur snabbt de växer och vilka som generellt får en stor bladyta. Det är även betydelsefullt att 

känna till upptaget per kvadratmeter hos olika arter. Framför allt på platser i städer där stora 

träd av en eller annan anledning är omöjliga kan mindre, men mer effektiva arter kanske vara 

lösningen. Det kan även vara fördelaktigt att välja arter som är vintergröna och har blad eller 

barr året om. Men i valet av arter måste även andra faktorer vägas in, som hur mycket allergi-

framkallande pollen de bildar och om de bidrar positivt eller negativt till bildningen av marknära 

ozon. Dessutom är biologisk mångfald och en variation av träd av olika arter och åldrar  viktigt 

för att säkerställa ekosystemtjänsternas varaktighet. 
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I trånga gaturum är stora träd inte ett bra alternativ eftersom de istället kan öka koncentrationen 
av luftföroreningar. Enligt Pugh at al (2012) så finns stora positiva effekter av växlighet även 
på dessa platser. Depositionen av partiklar till växternas blad ökar på mer förorenade platser 
och då luften hålls kvar under längre tid (Pugh et al, 2012). Växlighet längs trafikerade alléer 
och i trånga passager kan därför i ett större perspektiv påverka stadsluften positiv. Men en 
annan typ av vegetation exempelvis gröna väggar kan istället vara ett alternativ på dessa plat-
ser (Pugh et al, 2012). 
 

Värdet av träd 
 
Det är också viktigt att beakta hur luftföroreningarna kommer påverka trädet. Framför allt om 

trädet är tänkt att bidra med flera ekosystemtjänster samtidigt. Det finns studier som tyder på 

att trädens förmåga till fotosyntes försämras när bladen täcks med partiklar  (Darley, 1971). 

Detta kommer i sin tur påverka hela trädets hälsa och andra viktiga processer. Träd är en viktig 

komponent i majoriteten av de ekosystemtjänster som återfinns i urban miljö (Veerkamp et al, 

2021) men alla ekosystem är komplexa och består alltid av flera arter och organismer som 

samverkar. Välmående träd är beroende av jord, sol, vatten, näringsämnen och mikroorgan-

ismer för nedbrytning. Träden är på samma sätt viktiga för flera andra av ekosystemens arter 

och funktioner. När träd och andra gröna ytor får samverka utökas de tjänster som träden i 

sina urbana ekosystem kan utföra exempelvis genom den roll de spelar för markens kapacitet 

att ta upp vatten (Deak Sjöman & Östberg, 2020; Andersson-sköld et al, 2018). Studier bland 

annat från Göteborg har dessutom visat att trädens temperaturreglerande egenskaper förbätt-

ras när träden får växa i mer naturlig miljö, exempelvis parkmiljö omgivna av gräs eller jord. 

Träd i mer torra och varma områden begränsas i sin förmåga att transpirera av markens vat-

teninnehåll (Konarska et al, 2015; Zhang et al, 2019). 

 

Genom detta resonemang vill jag visa att många av ekosystemtjänsterna hänger ihop. Det är 

först genom att länka ihop ekosystemens olika delar kan man se att träd är en viktig komponent 

i många fler ekosystemtjänster, även där det från början inte är uppenbart.   

 

Grön infrastruktur är bra även ur ekonomisk synvinkel då ekosystemen utför en mängd tjäns-

ter billigare än motsvarande infrastruktur. I en studie från Santiago visar Escobedo et al 

(2008) att träd i urbana miljöer kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra luftkvaliteten i 

städer. För hantering av dagvatten kan träd och grönområden vara det mest ekonomiska al-

ternativet (Silvennoinen et al, 2017). Dessutom kan träd som placeras strategiskt runt bygg-

nader minska byggnadernas energiförbrukning (Deak Sjöman & Östberg, 2020). Träd och 

grönytor som integreras i staden på ett genomtänkt sätt kan i förlängningen även minska 

kostnaderna för underhåll, reparationer, olyckor och sjukhuskostnader (Berglihn & Gomez-

Baggethun, 2021; Gómez-Baggethun & Burton, 2013). Enligt Gómez-Baggethun och Burton 

(2013) så innebär förlusten av ekosystemtjänster i den urbana miljön stora och långvariga 

ekonomiska kostnader. 

 

i-Tree verktygets syfte är att synliggöra trädens värde både för människors hälsa men också 
ekonomiskt. De ekonomiska beräkningar som görs med i-Tree utgör både en möjlighet och en 
risk. i-Tree levererar faktiska siffror som kan användas som argument både för och emot trä-
dens bevarande. Om resultaten från i-Tree i framtiden kommer att vägas in vid stadsplanering 
eller får en avgörande roll i intressekonflikter, exempelvis vid exploatering av områden, så är 
det viktigt att trädens värde inte underskattas. Dessutom bidrar träd med mer än de ekosystem-
tjänster som i-Tree inkluderar därför är det uppskattade ekonomiska värdet redan i 
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utgångsläget lägre än det verkliga. I förlängningen följer därmed en risk att med i-Tree istället 
underskatta det totala värdet av träd. i-Tree är ändå ett mycket bra kommunikationsverktyg, till 
exempel som underlag i diskussioner med beslutsfattare, näringsliv och exploatörer. i -Tree är 
ett viktigt steg på vägen eftersom man synliggör tidigare osynliga nyttor och visar att träd har 
ett stort värde.  
 

Vidare forskning  

 
Med träd till hjälp finns stora möjligheter att ställa om staden till en mer hållbar plats att leva, 
men vidare forskning behövs! Det finns fortfarande stora luckor i kunskapen kring vilka arter 
av träd som lämpar sig bäst för stadens varierande gaturum och behov. Såväl bladens struktur 
som trädens bladyta, samt en handfull andra egenskaper, påverkar upptaget av luftförore-
ningar. Men det behöver klargöras vilka egenskaper som är mest avgörande för att kunna 
minska den uppsjö av olika luftföroreningar som finns i städer. Dessutom behöver kunskap om 
trädens luftrening sättas i ett större sammanhang så att de trädarter som identif ieras och väljs 
ut lämpar sig även för andra ekosystemtjänster. i-Tree modellen har potential att bli ett värde-
fullt verktyg i stadsplanering, i processen mot mer hållbara städer men fler jämförelser och 
utvärderingar av i-Tree modellen behövs innan den kan tas i bruk i stor skala.  i-Tree modellen 
kan utvecklas och förbättras genom att ta hänsyn till f ler parametrar som exempelvis bladens 
och barrens biomassa och olika arters varierande egenskaper. Även genom att använda sig 
av flera värden på luftens halt av föroreningar kan modellen enkelt förbättras och på detta sätt 
beräkna upptaget av föroreningar i träd med större exakthet. Modellen kan också vidareut-
vecklas genom att inkludera fler ekosystemtjänster från träd. 
 
 

Slutsatser 
• i-Tree modellen stämmer i sin helhet bra överens med mätvärden från Göteborg.  
• Större träd med stor bladyta är generellt bättre på att rena luften. 
• Trädens luftrenande egenskaper både av partiklar och gaser ökar med ökande bladyta.  
• Mätningar från Göteborg visar att bladens massa är en viktig aspekt när det kommer 

till föroreningar i gasform som inte speglas av i-Tree. 
• För luftföroreningar i form av partiklar (H-PAH) utmärker sig lärk som speciellt effektiv 

på att rena luften. 
• För föroreningar i gasform (L-PAH) är det istället arterna svarttall och sachalingran som 

är de främsta luftrenarna. Bland lövfällande arter utmärker sig europeisk lärk och vårt-
björk.  

• Att i-Tree modellen använder ett medelvärde för luftens förereningshalt påverkar mo-
dellens precision men den totala bladytan verkar vara en viktigare faktor än omgivning-
ens föroreningshalt.  

 

Genom att integrera och systematiskt använda oss av grön infrastruktur kan vi både förbättra 

människors hälsa, göra städer mer hållbara och sakta ner den globala uppvärmningen genom 

trädens upptag av koldioxid. Dessutom kan grönska i städer göra oss bättre rustade att möta 

klimatförändringarna genom att öka motståndskraften mot extremväder och mildra inverkan 

på människors liv av extrema värmeböljor och skyfall. 
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