
14

UTEMILJÖ 2 / 2021

Den största resursen till flertalet ekosystemtjänster är kopplad till mängden bladmassa på träden.                                               FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Stadsträd är viktiga för både miljö och människor. De gör också väldigt mycket annan nytta,  
inte bara ur hälsosynpunkt utan också genom att till exempel fördröja dagvatten, lagra in kol  

och rena luften. Hur stor nytta och vilka ekonomiska värden träden bidrar med finns nu  
sammanställda i en ny svensk rapport från SLU-projektet i-Tree Sverige.

Florence Oppenheim

TEMA Växter och träd

Hur värderar vi trädens nytta i pengar?

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH GLOBALA tem-
peraturökningar bidrar till stigande havs- 
nivåer och extremväder. För att bromsa kli-
matförändringarna behöver vi minska våra 
koldioxidutsläpp. Och för att mildra effek-
terna av klimatförändringar och den globa-
la temperaturökningen behöver vi minska 
luftföroreningar, minimera översvämningar 
och öka den biologiska mångfalden. Det är 
där stadsträden kommer in i bilden.

i-Tree Sverige är ett projekt vid SLU 
(Sveriges lantbruksuniversitet) som un-
der tre år har sammanställt beräkningar 
på stadsträd i nio svenska städer över hela 

landet samt tre bostadsbolag i Stockholm 
och Göteborg. Slutrapporten, i-Tree Sveri- 
ge – För strategiskt arbete med träds eko-
systemtjänster, är skriven av Johanna 
Deak Sjöman och Johan Östberg vid 
Institutionen för landskapsarkitektur, pla-
nering och förvaltning vid SLU, och publi- 
cerades i slutet av 2020. 

Med hjälp av programvaran i-Tree Eco 
har projektet kunnat mäta och beräkna 
vilka ekosystemtjänster som träden bidrar 
med, både i mängd och i pengar. Det har 
handlat om så kallade reglerande eko- 
systemtjänster, till exempel kolinlagring, 

dagvattenfördröjning och omhändertagan-
de av luftföroreningar. De nio deltagande 
städerna har inventerat trädbeståndet på  
200–300 slumpvis utvalda punkter in-
om tätorten. Samtliga träd inom ytan 
inventerades: stamdiameter, trädart och 
-typ, krondiameter, höjd med mera samt 
uppgifter om till exempel provytans träd-
kronstäckning och markanvändning. 
Inventeringen gjordes både på kommunal 
och privat mark. 

Johanna Deak Sjöman är projektledare 
för i-Tree Sverige och har alltså tillsammans 
med Johan Östberg författat rapporten.
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Johanna Deak Sjöman är forskare 
vid SLU och projektledare för i-Tree 
Sverige.                       FOTO:  HENRIK SJÖMAN

– Träd är kapital. Men den stora utma-
ningen nu när vi har fått resultaten är: vad 
kan vi göra med alla siffror? Vi har försökt 
göra rapporten så lättläst som möjligt så att 
den inte bara når människor i branschen ut-
an också den breda allmänheten. Vi vill visa 
varför det behövs kontinuerliga resurser till 
att bevara de träd som finns och till att plan-
tera nytt, säger Johanna Deak Sjöman.

VAD TRÄDEN BIDRAR med är inget nytt. 
Redan på 1800-talet visste forskare och 
andra experter att träd tar hand om luft-
föroreningar och dagvatten. Frederick Law 
Olmsteds stora parkprojekt i New York och 
i Boston vittnar om just detta.

– Idag finns en större medvetenhet om 
klimatförändringar och deras effekter. Det 
hjälper oss förhoppningsvis att få ut infor-
mation om vad träd bidrar med och vad 
exempelvis i-Tree-verktyget kan betyda för 
arbetet i en kommunal förvaltning, och 
hur man på olika nivåer kan använda resul-
taten i projektet i olika verksamheter. Nu 
är det viktigt att vi som arbetar med frågor-
na inte bara söker oss till våra egna arenor 
utan till andra forum för att nå ut till fler.

Johanna Deak Sjöman menar att en 
mångfald av trädarter är ett fundament för 
en rik mångfald i ekosystemtjänster. Den 

största resursen till flertalet ekosystem-
tjänster är kopplad till mängden bladmassa 
– träd som mår bra och kan utvecklas väl 
över tid är det som behöver prioriteras.

– När man projekterar nytt kan man 
tänka till: vad förväntar jag mig att det 
gröna ska leverera? Det går att skräddarsy 
en grön yta efter de ekosystem-
tjänster man förväntar sig. Jag 
ser framför mig hur personer 
på olika förvaltningar går sam-
man för att få med det gröna 
i stadsplaneringen, inte bara 
aktörer inom planering och 
grönyteförvaltning utan ock-
så yrkesverksamma inom VA, 
skola, vård- och omsorg till 
exempel. Det kan vara ett stort steg men 
samarbete över organisationsgränserna 
är ovärderligt ur ett samhälls- och miljö- 
perspektiv, säger hon.

BORÅS STAD ÄR en av de städer som 
har deltagit fullt ut i projektet. Stads-
trädgårdsmästaren Anton Spets berättar att 
de gjorde sin inventering sommaren 2018 
med hjälp av två projektanställda. Han säger 
också att det var mycket intressant att få fram 
specifika data som var relevanta för Borås.

– Vi inventerade totalt 877 träd på våra 

ytor. Tanken var ju inte att jämföra städer 
med varandra utan att vi med våra resul-
tat ska kunna göra egna jämförelser över 
tid. Därför har vi beslutat att göra om in-
venteringen på samma ytor igen efter fem 
år, alltså 2023. Då kan vi se om situationen 
har blivit bättre eller sämre, hur stadens för-

ändrade miljöer påverkar träden, 
säger han.

Det allra intressantaste resul-
tatet för Borås del, enligt Anton 
Spets, var att de fick fram en 
trädkronstäckning, det vill säga 
den totala andel av en provyta 
som är täckt med trädkrona, på 
24 procent. 

– Trädkronstäckning är ett 
enkelt mål att lägga in till exempel i en 
trädplan. Och även om vi inte ska jämföra 
oss med andra, är det intressant att se hur 
andra städer, även internationellt, med hög 
trädkronstäckning har arbetat med frågan. 
Sedan är det förstås intressant huruvida 
vi ska prata om måttet trädkronstäckning 
i hela området, eller i ett utvalt område, 
eller kanske i ett detaljplaneområde, säger 
Anton Spets.

De räknade också ut ett återan-
skaffningsvärde enligt den så kallade 
Alnarpsmodellen för de inventerade trä-
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• 26 organisationer från hela Sverige har del-
tagit i i-Tree Sverige, varav nio städer – Luleå, 
Umeå, Stockholm, Borås, Göteborg, Kristianstad, 
Hässleholm, Helsingborg och Malmö. Tre bostads-
bolag – Bostads AB Poseidon och Familjebostäder i 
Göteborg AB i Göteborg samt AB Stockholmshem i 
Stockholm – har deltagit aktivt med inventerings- 
underlag.
• Totalt har 7 671 träd inventerats i nio städer.
• Alnarpsmodellen 2.2 beräknar återanskaffnings-

kostnaden för träden, alltså hur mycket det skulle 
kosta att återplantera med lika stora storlekar som 
växer på platsen idag, eller hur många små träd som 
måste planteras för att komma upp i samma stam-
volym.
• i-Tree Eco är en programvara utvecklad av motsva-
rande Skogsstyrelsen och jordbruksdepartementet 
(USDA) i USA med syfte att ta fram tydliga och kvan-
titativa värden för en rad reglerande ekosystemtjäns-
ter och därmed samhällsnyttor som träd bidrar med.

FAKTA i-Tree Sverige

TEMA Växter och träd

Anton Spets, Borås.       
  FOTO:  LENA M FREDRIKSSON

Varje stad inventerade trädbeståndet på 200–300 slumpvis utval-
da punkter i staden. Här är fördelningen av provytorna i Borås.                      
                                                                                                                 ILLUSTRATION: BORÅS STAD

i-Tree Eco räknade bland annat fram 
krontäckningsgraden i de deltagande 
städerna.                 FOTO: FLORENCE OPPENHEIM
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den i Borås – en nästan ogreppbar siffra på  
38 miljarder kronor.

– Det är en styrka att vi sätter värde på 
träden, även om jag tror att det är bättre att 
kommunicera delar av detta resultat för att 
få högre förståelse för trädens värden hos 
politiker, andra förvaltningar och allmän-
heten, säger Anton Spets.

Som exempel nämner han att Borås har 
förhållandevis låga värden på ekosystem-
tjänster inom dagvatten – något som kan 
skvallra om att Borås tidigare inte har pri-
oriterat frågan.

– Men nu plötsligt på senare år har 
Viskan, i ett föränderligt klimat, blivit ett 
problemområde. De låga värdena i studien 
visar att vi kan bli bättre på dagvattenhante-
ring när det kommer till just trädanvändning.

Ett annat mått som intresserar är trä-
dens kolinlagring, menar Anton Spets.

– Våra träds kolinlagring motsvarar ut-
släpp från cirka 159 000 personbilar per år.

i-Tree-metoden har även använts i andra 
projekt i Borås, till exempel när de invente-
rade stadens skogsalmsbestånd.

– Där fick vi fram att de 244 skogs- 
almarna ger ekosystemtjänster till ett vär-
de av 140 000 kronor per år. Om vi skulle 
vaccinera dem för att förhindra almsjuka, 

skulle det kosta cirka 240 000 kronor – en 
investering som vi får tillbaka direkt i form 
av ekosystemtjänster. Då behöver vi inte hel-
ler plocka ner några träd eller återplantera.

I arbetet med trädplanen, som ska bli 
klar under 2021, kommer Antons Spets att 
använda i-Tree och den tidigare inventering-
en som grund. Men de behöver komplette-
ras, till exempel med mer information på 
individnivå. Utöver fortsatt eget arbete, ser 
han generella möjligheter med i-Tree Eco 
och resultaten i den nya rapporten.

– Jag hoppas och tror att den kan ge ett 
underlag till att i dagligt tal prata om träd 
och vad ett enskilt träd faktiskt kan vara 
värt. Vi som har varit med kan ju också di-
rekt relatera olika data lokalt, som vi sedan 
kan kommunicera ut, säger Anton Spets.

CHRISTER SÖDERLING ÄR parkingenjör på 
Tekniska förvaltningen i Hässleholm. Han 
var personligen inte med i projektet från 
start, men har satt sig in i det efter hand. 

– Vi gjorde en trädinventering på 200 
rutor enligt projektets ramar. Något som 
överraskade mig i resultaten för vår del är 
krontäckningsgraden på 33 procent. Vi visste 
ju att vi har bra gröna korridorer och myck-
et tätortsnära skog i villakvarter, men trodde 

ändå inte att det skulle bli så bra, säger han.
Han ser stora möjligheter med att kun-

na använda resultaten för Hässleholm i den 
egna verksamheten. Till exempel när de ska 
exploatera nya områden.

– Om någon skulle säga ”de här träden 
kan vi ta ner, det är ju bara sly”, så kan vi 
berätta vilken otrolig nytta träden gör och 
ge exempel på hur mycket luftföroreningar 
och dagvatten de tar upp. Det kan ju vara ett 
lika stort värde i tio sälgplantor som står vid 
sidan om men som man kanske inte tänker 
på som viktiga träd, säger Christer Söderling.

Figur 6. Mängd kolinlagring i % för den mest förekommande trädarten i vardera stad.
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Luleå Vårtbjörk (Betula pendula) 653 50 2 396 1 598 2 732 580 41

Tall (Pinus sylvestris) 288 22 1058 705 1 206 120 23

Rönn (Sorbus aucuparia) 101 8 369 246 420 660 10

Sälg (Salix caprea) 42 3 154 103 175 560 1

Gran (Picea abies) 39 3 144 96 164 160 7

Kristianstad Vårtbjörk (Betula pendula) 2 108 36 7 732 5 154 8 814 480 35

Parklind (Tilia x europaea) 682 12 2 500 1 666 2 850 000 4

Gran (Picea abies) 450 8 1 648 1 098 1 878 720 11

Skogsek (Quercus robur) 425 7 1 557 1 038 1 774 980 2

Ask (Fraxinus excelsior) 268 5 982 654 1 119 480 2
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Christer 
Söderling, 

Hässleholm.                  
FOTO: PRIVAT
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• Björkarna i Luleås stadskärna lag-
rar en mängd kol motsvarande ett 
årligt koldioxidutsläpp från cirka  
1 600 personbilar.

• Granarna i Umeå och skogsekarna 
i Hässleholm hanterar årligen cirka 
97 000–100 000 m3 regnvatten i 
trädkronorna.

• I Stockholm fångar träden gemen-
samt upp luftföroreningar som kan 
jämställas med 99 miljoner kronor i 
samhällsekonomiskt värde (motsva-
rar betalningsviljan för att inte drab-
bas av negativ hälsopåverkan med 
kostnader för arbetsnedsättning, 
sjukvård och förkortad livslängd).

• Högsta krontäckningsgrad bland 
de nio städerna hade Göteborg, 
med 40 procent.

• Den totala mängden luftförorening-
ar i form av kväveoxid, svaveldioxid, 
VOC och PM2.5 som i-Tree Sveriges 
trädbestånd tar upp årligen är  
1 190 568 kilo och uppskattas i 
samhällsekonomiska mått motsvara  
1 371 374 604 kronor.

• Gemensamt fångar alla träd som 
ingått i städernas i-Tree-beräkning 
upp lika mycket vatten som skulle 
kunna fylla 2 263 olympiska sim- 
bassänger – varje år.

• Ett trädbestånd som tar upp  
12 000 kubikmeter regnvatten mot-
svarar konstruktionskostnader på 
240 miljoner kronor för regnbäddar i 
befintlig gatumiljö.

• För de tre bostadsbolagens distrikt 
som deltog i studien är återanskaff-
ningskostnaden för samtliga träd 
mellan 25–755 miljoner kronor. 
Gemensamt fångar alla träd i redo-
visade distrikt upp 4 065 m3 dag-
vatten årligen. Oxel (Sorbus inter-
media), vårtbjörk (Betula pendula), 
skogslönn (Acer platanoides) och 
tall (Pinus sylvestris) är de arter som 
bidrar med störst kapacitet.

Exempel på beräkningar framtagna i i-Tree Sverige

TEMA Växter och träd
Han får nästan dagligen samtal från kom-

muninnevånare som vill ta bort träd men 
ofta när han pekar på nyttan, vänder många 
och förstår bättre varför han vill ha dem kvar.

– Jag får också frågor internt ibland, till 
exempel från förvaltare inom fastighet som 
frågar om sina träd och deras värde. Inom 
dagvattenhanteringen är det lättare, där 

finns en större förståelse. Överhuvudtaget 
ser vi att man tar större hänsyn till träden 
numera i detaljplaneärenden och liknande. 

Generellt tror han att det är bättre att 
försöka bryta ner de olika resultaten till 
mindre ytor, till exempel en grupp träd i 
en park, så att värdena inte blir för abstrak-
ta.

– i-Tree räknade ut att enbart skogs- 
ekarna i Hässleholms tätort fördröjer  
98 000 m3 dagvatten under ett år (motsva-
rar nästan 32 600 brandbilar med en volym 
à 3 000 l vatten). Om de inte hade funnits 
där, skulle allt vatten ha hamnat på mar-
ken och ner i våra dagvattenbrunnar, säger 
Christer Söderling.
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