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yligen besökte 
jag en relativt 
nyanlagd skol-
gård. Besöket 
skedde under en 
av de varmaste  

sommardagarna med tem-
peraturer kring 30 grader, 
samtidigt som vinden var 
mer eller mindre obefint-
lig. Skolgården var till 
största del hårdgjord och 
värmen strålade från as-
falt, byggnader och fall-
skyddet av gummi. Det 
var uppenbart att platsen 
var i stort behov av skugga. 
Trots detta var de vanligaste  
träden på skolgården smal-
kronig rönn, klotkörsbär 
och klotformig mannaask. 
Det vill säga träd som säl-
lan når en särskild stor slut- 
storlek och som därför bi-
drar med lite skugga på en 
plats där behovet av skugga 
är som störst.

Stor och liten
För att konkretisera skill-
naden mellan stora och 
små träd har jag i denna 
artikel valt att använda 
siffror från beräknings- 
mjukvaran i-Tree Eco, vil- 
ket är ett program som 
skapats för att just kvanti-
fiera ekosystemtjänster och 
visa på trädens värden. I 
detta fall ska jag jämföra 
ett japanskt körsbärsträd 
(Prunus 'Kanzan') med en 

platan (Platanus x hispa-
nica). Körsbärsträdet är 
sju meter högt och har en 
stamdiameter på 48 cm 
(det vill säga mycket stort 
för ett prydnadskörsbär). 
Platanen är 24 meter hög 
och har en stamdiameter på 
75 cm (som en 60-årig pla-
tan ungefär). Som framgår 
av graferna på nästa sida 
är det stor skillnad på trä-
den, trots att de är ungefär 
likvärdiga i ålder. Platanen 
skuggar fyra gånger så stor 
yta som körsbärsträdet och 
har en samlad bladyta som 
är mer än sju gånger så stor 
som körsbärsträdet (figur 1, 
figur 2). Tack vare den stör-
re samlade bladytan kan vi 
även se att platanen är be-
tydligt bättre på att fånga 
upp både luftföroreningar 
(figur 3) och regnvatten (fi-
gur 4). Det är helt enkelt 
stor skillnad på träd och 
träd vad gäller reglerande 
ekosystemtjänster och den 
viktigaste faktorn är trä-
dens storlek.

Pengar
Många gånger väljs nog små 
träd av formstarka kloner 
för att förvaltaren tänker 
att de är billiga i drift. Men 
även om vi kan se drifts-
tekniska fördelar med små 
träd, så som färre löv att räf-
sa och enklare beskärnings- 
arbete, måste vi från och 

Gustavs trädspalt 

Vi behöver stora träd
Samtidigt som vi vet att större träd bidrar med mer ekosystemtjänster planteras  

fortfarande många träd som har en mycket liten slutstorlek. Anledningen kan vara  
en önskan om minskad skötsel eller rädsla för konflikter med husfasader eller annan  

infrastruktur. Men faktum kvarstår att ett litet träd aldrig kan mäta sig  
med ett stort i fråga om leverans av viktiga ekosystemtjänster.

Platan i stadsrummet, cirka 24 meter hög.        FOTO: GUSTAV NÄSSLANDER  
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Denna trädspalt är den andra i en serie, 
av Gustav Nässlander på Trädkontoret. 
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med nu även räkna in eko-
systemtjänsterna. Kan vi med 
hjälp av skugga minska be- 
hovet av luftkonditionering in-
ne i en fastighet har vi ganska 
snart sparat in stora pengar i 
form av minskade elräkningar. 
Dessutom kan skuggan faktiskt 
rädda människoliv en varm 
sommardag. Lägger vi dess- 
utom in faktorer som ökad 
dödlighet från luftförorening-
ar och kostnader för åtgärder 
i samband med skyfall, är det 
en ganska enkel kalkyl att se att 
stora träd med råge betalar sig 
i längden!

Nyttan med stora träd 
(EST)
Vi som arbetar med klimat- 
anpassning vet att större träd 
bidrar med betydligt mer eko-
systemtjänster än små träd. 
Stora träd kan bland annat: 

• Ses från fler fönster, vilket 
bevisligen har en positiv inver-
kan på oss människor. 

• Är enklare att knyta an till 

och kan på så sätt öka hälsan 
hos fler människor. 

• Skuggar större ytor vilket 
i större omfattning bidrar till 
att bromsa den urbana värmeö- 
effekten. 

• Fånga upp mer luftför- 
oreningar och bromsar upp 
mer regnvatten. 

Många gånger dröjer det i al-
la fall 20–30 år innan trädet nått 
sin slutgiltiga storlek och vid det 
laget kommer troligen behovet 
av exempelvis skugga vara ännu 
viktigare. Nästa gång du funderar 
på om trädet blir för stort, fråga 
dig om vi verkligen har råd med 
ett litet träd?

Skolgård med små träd..        FOTO: GUSTAV NÄSSLANDER  

Gustav Nässlander
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Figur 1. Figur 2.

Figur 3. Figur 4.


