
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har urbana träd de egenskaper 

som krävs för att rena vår luft?                   

– Exempel från de vanligaste träden i Malmö 

HENRIK NGUYEN 2016  
MVEM03 EXAMENSARBETE FÖR MAGISTEREXAMEN 15 HP  
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD | LUNDS UNIVERSITET  



 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Nguyen 
 
MVEM03 Examensarbete för Magisterexamen 15 hp, Lunds universitet  

 

Handledare: Helena Hanson, CEC – Centrum för miljö och klimatforskning, Lunds universitet  

CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning  

Lunds universitet  

Lund 2016  

 

 
 

 

 

 



 3 

Abstract 
 

 

 

 

 

Many of our cities have problems with air pollution and it have been shown to 

cause a lot of damage to human health. There are different kinds of air pollution, 

some are gaseous air pollutions like NOx or ground-level ozone and other air 

pollutions are particles. NOx forms in high temperatures from combustion 

processes like in a car motor. Ground-level ozone form in combination with NOx, 

hydrocarbon and sunlight. It´s only particles that are more damaging to us. Most of 

the particles comes from the road because of the damage of the roads by studded 

tires. 

Different trees have different kind of strategies. Some are competitors which 

grow fast and have high productivity. Others are stress tolerators which generally 

have slow growth rate and long-lived leaves. But most trees are a combination of 

these two, that is; stress tolerant competitors.  

The aim with this study was to investigate which trees that can manage the 

urban environment at the same time as they are good at cleaning the air. Which 

characteristics in these trees make them fit for cleaning the air? 

In my methods, I made a literature study and a case study. In the case study, 

I used Malmö city 10 most common trees. These were all deciduous trees.  

This study show that different kind of trees are good at cleaning different 

kind of pollutions. Deciduous trees are best at cleaning gaseous pollutions like CO2 

and NO2 whereas conifers are best at cleaning particles.  

So, it´s good to have trees in the cities as they clean the air and make the 

cities less warm in the hot summers and have a good mix between conifers and 

deciduous trees. If the municipals can take trees into consideration when they plan 

they have a lot to win.  
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1.Introduktion 
 

 

 

 

1.1 Problem i städer 

Många av världens städer är idag drabbade av dålig luft av olika slag på grund av 

luftföroreningar (Ajmani et al, 2016). Det finns olika typer av luftföroreningar och 

man kan dela in dem i gasformiga föroreningar och partikelföroreningar. De 

vanligaste gasformiga föroreningarna är kväveoxider (NOx) och svaveldioxider 

(SO2) samt marknära ozon (Trafikverket, 2016). NOx bildas vid höga temperaturer 

som i förbränningsprocesser i en bilmotor (Naturvårdsverket, 2016) medan SO2 

främst kommer från förbränning av bränslen som kol och eldningsolja. De svenska 

utsläppen kommer främst från industrin. På grund av att SO2 oxideras i atmosfären 

bildas svavelsyra vilket bidrar till försurning av mark och vatten (Naturvårdsverket, 

2016). Marknära ozon bildas i kombination med NOx, kolväteföreningar och 

solljus som näst efter partiklar är den förorening som orsakar mest skada på 

människors hälsa. Det kan bland annat irritera slemhinnor, ge huvudvärk och 

andningssvårigheter men leder även till många dödsfall (Sundell och Zuber, 1996). 

Luftföroreningar av partikelkaraktär däremot fångas på ytan av trädet och när det 

sedan regnar på trädet sköljs föroreningarna bort (Nowak et al., 2006). De största 

halterna av partiklar finns på just väg- och gatumiljö då det är slitaget av 

vägbanorna från framför allt dubbdäck som bidrar (Trafikverket, 2014). Träd kan 

ta upp luftföreningar av olika slag på alla delar av trädet, både på löv, grenarna och 

stammen (Tallis et al., 2011). 

 

1.2 Ekosystemtjänster 

För att minimera effekterna av exempelvis luftföroreningarna och värmeöar kan 

man bevara och utveckla stadens vegetation. Speciellt trädbestånden har en 

funktion. Rötterna suger upp det regn som når marken (Salmond et al., 2016). 

Till skillnad från träd i parkmiljö kan inte träd i hårdgjorda miljöer utveckla 

ett stort rotsystem utan måste ha andra strategier. Vissa träd är bra på att hushålla 

med resurserna, andra kan ha behåring eller god förmåga att reducera 

klyvöppningarna för att minska vattenförlusterna (Salmond et al., 2016). Generellt 
ger träd beskuggning och minskar temperaturökning i städer (Sjöman and 

Slagstedt, 2015). Ekosystemtjänster definieras som funktioner hos ekosystem som 

gynnar människor på något sätt, det vill säga något vi alla är beroende av som vi 
oftast inte tänker på eller tar funktionerna för givna (MEA, 2005). 

Ekosystemtjänsterna kan delas in i olika fyra kategorier beroende på vad det gör. 

Det kan vara stödjande, reglerande, försörjande eller kulturella tjänster. Reglerande 

tjänster kan vara att det renar luft och vatten medan försörjande kan vara 

produktion av spannmål. Kulturella tjänster kan vara rekreation eller estetiskt 

medan stödjande är tjänster som är viktiga för att de andra tjänsterna ska fungera. 

Urbana träd kan bidra i flera av dessa kategorier (Naturvårdsverket, 2015).  

Träden tar bort luftföroreningar av gaskaraktär huvudsakligen via lövens 

klyvöppningar där de absorberas. Luftföroreningar av partikelkaraktär däremot 

fångas på ytan av trädet och när det sedan regnar på trädet sköljs föroreningarna 

bort (Nowak et al., 2006) 
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1.3 Träd 

För att träden i en urban miljö ska få en framgångsrik utveckling behöver de ha 

vissa egenskaper för att klara sig bra. Enligt Sjöman och Slagstedt (2015) har olika 

träd olika strategier. Konkurrensstrategerna som ofta är pionjärarter behöver rika 

förhållanden, mycket vatten, näring och ljus. Stress-strategerna däremot har 

anpassningar som gör att de tål ofördelaktiga perioder. Det kan vara att de har en 

sporadisk blomning, lång livscykel, snål resursanvändning eller annan anpassning. 

De flesta träd är ändå en kombination av dessa, nämligen stresstoleranta 

konkurrensstrateger.  

Träd kan ta upp luftföreningar av olika slag på alla delar av trädet, både på 

löv, grenarna och stammen (Tallis et al., 2011). När det är fuktig väderlek kan hela 

trädet delta i att adsorbera föroreningarna då föroreningarna löser sig i vattnet och 

täcker hela trädet och inte bara bladen (Svensson and Eliasson, 1997).  

Urbana träd finns i alla städer världen över men det är stor skillnad på hur 

mycket träd det finns i städerna och hur stor träddiversitet det är i städerna (Pauleit 

et al., 2002). Förutom att olika sorters träd ser olika ut har de även olika egenskaper 

som passar mer eller mindre bra i en urban miljö. Beroende på vad för träd har de 

olika egenskaper och behov. Vissa är snabbväxande med släta blad och vill ha 

mycket ljus. Andra är mer långsamväxande med ludna blad och är mer 

skuggtoleranta. På grund av att träd har så olika egenskaper och behov trivs de mer 

eller mindre bra beroende på växtplatsen. Om ett ljuskrävande träd står för skuggigt 

mår det inte bra, likaså om ett vindkänsligt träd står i ett för blåsigt läge blir det 

inte heller bra. Därför är det inte alla trädarter som klarar att växa i städer då det är 

relativt hårda förhållanden där (Jansson et al., 2015).  

 

 

1.4 Malmö 

I Malmö Stad finns faktiskt träd från många delar av världen. På grund av den stora 

biologiska mångfalden bidrar de till trädbeståndens hälsa. Om man bara har ett 

trädbestånd bestående av ett litet antal arter vilket var fallet för Malmö för ett antal 

år sedan är sårbarheten mycket större för träden. Av Malmös ca 80 000 träd finns 

ca 19 000 längs våra gator och torg. På dessa platser utsätts de för olika typer av 

stress som att det är varmare, torrare och trängre jämfört med våra parker och 

skogar (Malmö, 2013).  

Det är Miljöförvaltningen i Malmö som mäter luftkvaliteten här. Man mäter 

bakgrundshalterna och långtidstrender på taket av Rådhuset. Man har även två 

stationer på gatunivå vilket är viktigt då det är där människor vistas. Ena stationen 
på gatunivå är på Dalaplan och den andra stationen är på Bergsgatan. Förutom tre 

stationära stationer har Malmö även en mobil mätstation som kartlägger 

luftkvaliteten runt om i Malmö (Malmö Stad, 2016). Luftkvaliteten har blivit 

mycket bättre sedan 1960-talet då man gjort kraftfulla politiska åtgärder men 

miljökvalitetsnormerna överskrids fortfarande i de centrala delarna av Malmö 

(Malmö Stad, 2016). 

I Malmö har man sett att man fått en lite längre vegetationsperiod om man 

jämför åren 1992-2015. Man har sett att medeltemperaturen en svag ökning under 

denna tiden samtidigt som nederbörden har minskat lite under denna period. 

(Miljöförvaltningen Malmö, 2016)  
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Syftet med studien är att undersöka vilka träd som klarar ett stadsklimat samtidigt 

som de kan bidra med ekosystemtjänster såsom renad luft från NOX, SOX och 

marknära ozon. 

 
Frågeställningar 

• Vilka hinder måste träd övervinna i staden och vilka egenskaper måste de 

ha för att överleva där? 

• Vilka egenskaper hos träd ökar luftrening? 

• Har Malmös vanligaste träd dessa egenskaper som gör att de trivs i staden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 9 

2.Metod 
 

 

 

 

Examensarbetet inleddes med litteraturstudier av befintlig forskning för att 

sammanställa information om träd och deras egenskaper. Dessa har sedan resulterat 

i en litteratursammanfattning och en fallstudie. 

 

 

2.1 Litteratursammanställning 

En litteraturstudie genomfördes över vilka egenskaper trädarter har som dessutom 

ska ge en bra luftrening. Förutom luftrening ska det undersökas om dessa träd tål 

andra typer av stress som torka, värme, frost och vägsalt för att nämna några.  

 De vetenskapliga publikationer som artiklar och böcker som har använts 

hittades via sökningar i databaserna Web of Science och LUBsearch. Genom dessa 

artiklar och deras nyckelord kunde mer specifika sökord identifieras.  Litteratur har 

även hittats via referenslistor från publikationerna. Andra dokument såsom 

examensarbeten och offentliga dokument hittades med Google Scholar och 

Google.  

 De sökord som använts är bland annat ”urban trees air pollution”, ”particle 

pollution”, ”urbana träd”, ”vägar träd”, ”urban trees air quality”, ”clean air”, 

”hårdgjorda miljöer”, ”leaves air pollution” i olika kombinationer. Från dessa 

sökord fick man fram ett antal rubriker på artiklar, avhandlingar och liknande. Som 

när jag söker på ”urban trees air pollution” utan citationstecken får jag över 1 200 

träffar. För att få lite mindre träffar skriver jag ”urban trees” och ”air pollution” 

och får då 154 träffar vilket är mer lätthanterligt. Från dessa rubriker hittar jag 

några intressanta artiklar. De rubriker som såg relevanta ut lästes abstractet på. 

Dessa rubriker hade flera av sökorden. Om dessa rubriker hade  med ”removal” i 

rubriken var det troligen en bra artikel att läsa i detta fall. 

 

 

2.2 Fallstudie - Malmös träd 

För fallstudien valdes Malmö Stad ut på grund av att Malmö nu har en stor 
träddiversitet sedan några år tillbaka. Fallstudien är avgränsad till att undersöka de 

10 vanligaste träden i Malmö Stad. Genom att studera den senaste trädplanen från 

2005 samt att ta kontakt med Malmö Stad för att få reda den uppdatering som just 
nu sker har vissa förändringar visat sig genom att en del träd är utbytta bland 

Malmös topp 10. Fallstudien är över Malmös topp 10 vanligaste träd i den 

uppdaterade planen. Samtliga av dessa träd är lövträd.  

Det undersöktes vad dessa träd hade för egenskaper och hur de klarade olika 

typer av stress som torka, värme och vägsalt då det är saker som dessa träd måste 

ta itu med i en urban miljö.   
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3. Resultat 
 

 
 
 

3.1 Litteraturstudien  

 

3.1.1 Staden som livsmiljö för träd 
 

Inom en stad finns många olika miljöer. Allt från gator och vägar till parker och 

torg. I en hårdgjord stadsmiljö kan förhållandena vara varma och jorden är ofta 

näringsfattig med begränsat organiskt material (Sjöman och Slagstedt, 2015). 

Majoriteten av träd i urbana miljöer har en svagare fysisk status då de får sämre 

förhållanden än om de stått i deras naturliga miljö. De får ofta mindre blad i staden 

och får en dålig skottillväxt bland annat (Andersson och Stål, 2015). Anledningen 

till detta är att stadsträd ofta inte får det utrymme de behöver, både ovan och under 

jord (Andersson och Stål, 2015). Sammansättningen på jorden är ofta inte heller 

den optimal, olika träd behöver olika typer av jord (Andersson och Stål, 2015). 

Vissa träd behöver rika jordar medan andra klarar sig bra med magra jordar. Träd 

kan också få sina rötter skadade på grund av grävningar i staden (Andersson och 

Stål, 2015). Oftast är det platsbristen under mark som gör att träden mår dåligt. 

Andra brister i stadsträdens behandling är svag vattentillförsel, kompakterade 

markförhållanden och dålig kvalitet på trädet självt (Andersson och Stål, 2015). 

 Olika träd har olika strategier och egenskaper som gör att de är bra på att 

växa under en viss typ av förhållande (Sjöman and Slagstedt, 2015). Philip Grime 

delade in växter genom att sätta in dem i tre stora kategorier (Craine, 2009). 

Konkurrensstrategerna växer bäst under rika förhållanden som ger mycket ljus, 

vatten och näring. Med dessa resurser produceras många tunna släta blad. Bladen 

har ingen lång livslängd då det är lätt för dessa träd att bara producera nya blad. På 

grund av att dessa träd kan producera en stor mängd blad blir fotosynteskapaciteten 

stor och det blir en stor tillväxt i rötter och skott (Craine, 2009). Stress-strategerna 

växer i förhållanden som inte är helt optimala om man räknar att god tillgång på 

sol, näring och vatten som optimala förhållanden. Det kan vara att de kan växa bra 

trots skuggiga förhållanden eller att de klarar att växa i mager jord (Craine, 2009). 

Till slut har vi störningsstrategerna men det finns inga träd bland dessa utan bara 

örter (Craine, 2009).  

Stress-strateger är långlivade om man jämför med konkurrensstrategerna. 

Till skillnad från konkurrensstrategernas billiga blad investerar stress-strategerna i 
sina med antingen små, nållika, läderartade eller håriga blad. De har även snål 

resursanvändning och sporadisk blomning. Anledningen till att de är långsamma 

både i tillväxten och i etableringen är just den relativt dyra investeringen av bladen. 

Detta för att klara ofördelaktiga perioder i sin livscykel. Men även om de flyttas 

till en plats med rika resurser förblir de långsamma i tillväxten. Många av stress-

strategerna är specialister av något slag, exempelvis att de klarar torra och fattiga 

förhållanden. De allra flesta av våra träd tillhör ändå en kombination av dessa två 

strategier, det vill säga stresstoleranta konkurrensstrateger. Det är ett mellanting då 

dessa träd återfinns på platser med god till lite nedsatt produktivitet med liten 

störning (Sjöman och Slagstedt, 2015).   
Stress kan bero på flera saker men ofta är det att tillgängligheten till en viss 

resurs är begränsad. Det kan vara att träden inte får nog med näring under en viss 

tid, de får inte nog med fuktighet vilket leder till att klyvöppningarna stängs och 
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därmed minskas tiden då fotosyntesen kan ske eller vid höga temperaturer kan 

respirationen öka vilket leder till minskat upptag av CO2. Även för lite sol, det vill 

säga mycket molnigt väder kan stressa vissa träd (Craine, 2009). Vid varma somrar 

som bidrar till torka kan det hända att träd stänger klyvöppningarna för att 

minimera förlusten av vatten. Samtidigt stängs möjligheten till upptag av CO2 som 

alla växter behöver (Thomas, 2014).  

Det är även torrt då lite regn och smältvatten når växtbädden på grund av att 

vattnet leds på den hårdgjorda ytan till dagvattensbrunnar och då det är mycket 

betong i omgivningen som vittrar blir även pH högt (Sjöman och Slagstedt, 2015). 

En hårdgjord yta som ligger i skugga är svalare än en hårdgjord yta i sol vilket gör 

att det inte blir lika torrt. Det torkar även upp långsammare efter regn i skugga. 

Parkmarker med uppväxta träd ger ett skuggigt och svalare klimat men det kan 

även bli torrt periodvis då regn inte når marken för att det fastnar på blad och grenar 

(Sjöman och Slagstedt, 2015.  

Vägsalt är en annan sak som påverkar träden. Det finns flera olika metoder 

som man kan använda för att skydda träden mot salt som till exempel någon fysisk 

barriär eller öka avståndet mellan väg och träd (Pauleit et al., 2002). Om man inte 

gör någon av dessa åtgärder är det bra om man planterar träd som klarar av höga 

halter av salt (Jansson et al., 2015). 

När det gäller storleken på löven är det bra att ha antingen stora eller små 

löv beroende miljön trädet växer på. Generellt är stora släta löv bättre på att fånga 

solljus än små blad (Thomas, 2014). Stora blad ger också större filtreringskapacitet 

än små blad (Bolund och Hunhammar, 1999.  

 
 

 

3.1.2 Egenskaper och placering som ger bra luftrening  
 

Träd renar mycket av luften från föroreningar som annars hade hamnat i våra 

lungor. Man har gjort mätningar som visat att det är 70 % mindre luftföroreningar 

vid en allégata än på en gata utan träd (Colding, 2016). Träd har den naturliga 

egenskapen att ta in CO2 och i utbyte släppa ut O2 som vi behöver. Det sker via 

bladens klyvöppningar. När klyvöppningarna står öppna kan även andra ämnen 

komma in som olika föroreningar som NOx och marknära ozon. På så sätt renas 

luften från dessa föroreningar. Förutom bladen med deras klyvöppningar kan det 

övriga trädet också hjälpa till med att rena luften från föroreningar som till exempel 

stammen och grenarna. Ju större stam och fler grenar desto bättre rening 

(Dochinger, 1977). Om trädet dessutom är fuktigt hjälper det till ännu mer att rena 

(Kjellström, 2008). Det är framför allt lövträd som renar luften från föroreningar 

av gaskaraktär (Bolund and Hunhammar, 1999). Även partiklar kan absorberas i 

träden men de flesta fastnar på träden där de sedan sköljs ner med regn eller faller 
ner på marken med löven. Partiklarna kan även återgå till atmosfären (Nowak et 

al., 2014).  

Träden filtrerar på så sätt luften och ju mer bladarea desto mer 

filtreringskapacitet har träden. Barrträd har större filtreringskapacitet än lövträd då 

barren har en större totalarea och de inte faller ner under hösten/vintern men 

samtidigt är lövträden bättre på att ta hand om gaser som CO2 och NO2 medan 

barrträden är känsliga för just luftföroreningar (Bolund och Hunhammar, 1999). 

Lövträd med håriga blad är något mellanting då de är bättre än träd med glansiga 

blad men sämre än barrträden när det gäller filtrering av partiklar (Beckett et al., 

2000b). Det finns skillnader bland barrträden också, där är granar mycket bättre än 

cypresser på att filtrera luften från partiklar till exempel (Beckett et al., 2000a). Det 

är inte bara vilken sorts trädart eller hur pass hårig ett träd är som är avgörande för 

trädets uppfångningsförmåga utan även bladens placering, riktning samt om de är 
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hela och enkla eller flikiga har betydelse. En viktig sak är också hur tätt ihop träden 

står. Om de står för tätt blir det ingen eller väldigt lite filtrering (Svensson och 

Eliasson, 1997). Om träden står ensamma, står ett och ett omgivet av asfalt, blir det 

inte heller bra filtrering (Bolund och Hunhammar, 1999).  

Att använda träd som luftfilter är bra men man bör tänka på vad och var man 

sätter träden. Det finns olika teorier om vad som är bäst för luftreningen. Vissa 

menar att det är bäst att plantera tätt i endast en rad längs en väg då det är den första 

raden som tar hand om majoriteten av filtreringen medan andra meningar att det är 

helt olämpligt att plantera så ur luftreningssynpunkt då man menar att vinden blåser 

över ett kompakt hinder. Man föreslår istället flera rader av träd av olika arter och 

i olika höjd (Svensson och Eliasson, 1997). Just att träd står vid vägen kan göra 

den lokala luftkvalitén sämre då även ventilationen kan bli sämre och det blir högre 

koncentrationer av luftföroreningarna. Men detta gäller bara träd som är just vid 

vägbanan. På andra platser i staden är träd bara positiva vilket gör att i stort är de 

bra att ha i staden (Vos et al., 2013).  

 

 

3.2 Egenskaper hos de vanligaste träden i Malmö stad 

De 10 vanligaste träden från förra trädplanen var almar, lindar, pilar, rönnar, 

lönnar, stenfruktträd, hästkastanjer, popplar, ekar och platan (Wirén, 2005). Nu 

håller Malmö Stad på att skriva en uppdaterad plan som jag har fått ta en viss del 

av. Idag är de 10 vanligaste träden bland gatu- och parkträd i Malmö följande arter: 

oxel (Sorbus intermedia), parklind (Tilia europaea), vitpil (Salix alba), bok (Fagus 
sylvatica), naverlönn (Acer campestre), hästkastanj (Aesculus hippocastanum), 

skogsek (Quercus robur), tysklönn (Acer pseudoplatanus), platan (Platanus x 
hispanica) och fågelbär (Prunus avium) (Brun, 2016). 

 

Nedan listas de 10 vanligaste träden i Malmö.  

 

Oxel (Sorbus intermedia) är både ljuskrävande och växer långsamt. Oxeln är 

väldigt tålig, den klarar både mycket vind, salt och torka (Jansson et al., 2015). Den 

klarar även höga halter av luftföroreningar (Skogssverige, 2016). Den finns på alla 

möjliga jordar men föredrar helst mulljordar. Dess blad är mörkgröna på ovansidan 

och gråludna på undersidan och blir 7-10 cm långa (Jansson et al., 2015). Då den 

gillar kalkhaltiga jordar trivs den i Skåne (Jansson och Linder, 2007).  

Vitpilen (Salix alba) är liksom oxeln vind- och salttålig men vill ha god 

tillgång på vatten (Jansson et al., 2015). Den trivs i soliga lägen (Helsingborg, 

2015) men inte vid hårdgjorda ytor. Pilarnas rötter kan ställa till problem då de 

letar sig fram till vattenledningar och brunnar. Färgen på bladen varierar från blankt 

klargröna till ljust grå och ludna och blir 6-12 cm långa och är långsmala till formen 

(Jansson et al., 2015).  

Det finns flera varianter av Plataner men den vanligaste i Sverige är Platanus 

x hispanica (P. x acerifolia). De föredrar kalkhaltiga, väldränerade och näringsrika 

jordar. De är tåliga mot salt och klarar markpackning bra men gillar inte kalla och 

blåsiga lägen. Platanen har blad som är ludna på undersidan och bladformen 

påminner om skogslönnens (Jansson et al., 2015). Bladen är stora, upp till 25 cm 

breda. Den klarar luftföroreningar (Helsingborg, 2015), värme och torka bra vilket 

gör att den trivs bra i staden (Tönnersjöplantskola, 2014).  

Tysklönnen (Acer pseudoplatanus) trivs bäst när det är mulljordar som är 

djupa och näringsrika. Dessa jordar ska även ha god tillgång på vatten och kalk. 

De är skugg- och vindtåliga och de klarar även höga halter av salt. Bladen blir 8-

14 cm (Jansson et al., 2015). Bladundersidan är hårig (Naturhistoriska riksmuseet, 
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2016). Då dess frön är mycket vitala och trädet producerar mycket av det klassar 

Naturvårdsverket trädet som en invasiv art (Naturvårdsverket). 

Naverlönnen (Acer campestre) är ett litet träd där bladen och kvistarna är 

finhåriga. Som vild är den akut hotad i Sverige men den odlas mycket, framför allt 

i södra Sverige (Artdatabanken, 2015). Bladen är mattgröna och har 3-5 flikar och 

de är mindre än både lönnen och tysklönnen (Naturhistoriska riksmuseet, 2016) 

och är håriga på undersidan (Jones, 1945). Den tål luftföroreningar (ERA Green 

Dream, 2013), vintertemperaturer och tar inte skada vid frost. Den växer på alla 

möjliga jordar men pH ska helst vara på 6-8 för att den ska trivas (Savill, 2013).  

Parklinden (Tilia x europaea) är en korsning mellan skogslind och bohuslind 

som vill ha näringsrika jordar och klarar både när det fuktigt och torrt. Den är 

skuggtålig och dess rötter är djupgående vilket gör det stormfast men trots det gillar 

den inte blåsiga platser (Jansson et al., 2015). Det finns flera sorter av parklind och 

en av de vanligaste är Tilia x europaea ’Pallida’ som kallas Kejsarlind. 

Bladovansidan är mörkgrön medan undersidan är gulgrön (Tönnersjöplantskola, 

2014). Det passar bra på de flesta ställen i staden då det är ett väldigt tåligt träd och 

framför allt tål det värme, vind och luftföroreningar (Helsingborg, 2015).  

Fågelbär (Prunus avium) eller sötkörsbär som detta träd också kallas 

föredrar att ha det ljust i lätta, torra och kalkhaltiga jordar. Den klarar blåsiga 

platser bra men är känslig för höga halter salt. Bladen är mörkgröna och kala och 

är äggformat spetsigt och blir 6-10 cm långa. Det är ett ganska litet träd som växer 

snabbt när det har bra förutsättningar men dör även samtidigt relativt snabbt 

(Jansson et al., 2015). Det gör att det är bra som pionjärträd (Tönnersjöplantskola, 

2014). 

Boken (Fagus sylvatica) blir stor och kronan är tät. Bladen är ljust gröna till 

en början på våren men blir senare mörkt gröna och blir 5–8 cm långa. De skuggar 

mycket effektivt miljön under träden på grund av att de sitter i vinkel mot ljuset 

(Jansson et al., 2015). Det är vårt mest skuggtoleranta träd. För att trivas bäst ska 

den stå på en mark som är mullrik, kalkhaltig jord med god vattentillförsel 

(Skogssverige, 2016). På grund av dess ytliga rotsystem är den känslig mot 

markpackning, jord bearbetning och vägsalt (Jansson et al., 2015). 

Hästkastanjen (Aesculus hippocastanum) är ett klassiskt parkträd med stora 

blad, upp till 20 cm i diameter (Jansson et al., 2015). Det är ett stormfast träd som 

är ganska härdig men trots det tål dess blad och blommor inte hårda vindar. Den 

vill ha mullrika, lite fuktiga samt kalkhaltiga marker som ska vara solbelysta 

(Skogssverige, 2016). 

Skogseken (Quercus robur) kan växa bra på de flesta marktyper. Det är bara 

om det är riktigt blött eller riktigt torrt som den inte trivs. Den klarar sommartorka 

väl då dess rötter är djupgående och kan nå vattnet som är längre ner (Savill, 2013). 

Dess blad är mörkgröna på ovansidan och blekgrön på undersidan. De kan bli 7-20 

cm långa (Jansson et al., 2015). Toleransen mot luftföroreningar är god (Johnander, 

2010) Inom staden passar den i torgmiljöer. Som de flesta vet kan ek bli väldigt 

gammal, upp till 1 000 år om det vill sig väl (Helsingborg, 2015).  

 

En sammanfattning av vilka träd som klarar av vilka olika miljöer och förhållanden 

finns i (Tabell 1). 
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Tabell 1: Olika förhållanden som stadsträd utsätts för och hur bra de klarar av det. Om trädet har X i 

rutan för ett visst förhållande menas det att trädet klarar av det förhållandet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vind Torka Värme Ljus-

föredragande 

Skugg-

tolerant 

Mager 

mark 

Blad Ludna/klibbiga 

blad 

Vägsalt Bra 

luftrenare 

Oxel X X  X  X 7-10 cm 

mörkgröna  

X X X 

Vitpil X   X   6-12 cm 

långsmala 

ljusgrå/klargröna 

 X  

Platan  X X X   18x25 cm 

(liknar 

skogslönnens 

bladform) 

grågröna 

X X X 

Tysklönn X    X  8-14 cm 

grågröna 

X X  

Naverlönn X X X  X  vanligen 5x6 cm 

men kan bli 

10x15 cm 

mattgröna  

X X X 

Parklind     X  upp till 10 cm 

ovansidan 

mörkgrön 

undersidan 

gulgrön 

X  X 

Fågelbär X X  X   6-10 cm 

mörkgröna 

   

Bok     X  5 -8 cm om 

våren ljusgröna 

senare 

mörkgröna 

   

Hästkastanj X   X X  20 cm 

handformade 

   

Skogsek    X  X 7-20 cm 

ovansidan 

mörkgröna 

undersidan 

blekgrön 

 X X 
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4. Diskussion 
 

 

 

 

Generellt har träd luftrenande egenskaper då de bland annat tar hand om den CO2 

vi släpper ut. Malmös vanligaste träd har de egenskaper som krävs för att de ska 

kunna rena vår luft och trivas att växa där. De vanligaste träden i Malmö passar 

faktiskt ganska bra som luftrenare. Förutom att de är lövträd som gör att de är bra 

på att ta hand om luftföroreningar i gasform har hälften av dem håriga/ludna blad 

vilket på så sätt även bidrar till att rena luften från partiklar. Det är parklind, 

naverlönn, tysklönn, oxel och platan som har ludna blad (Jansson et al., 2015). Just 

dessa träd minus tysklönnen klarar också av luftföroreningar väl (Skogssverige, 

2016; Helsingborg, 2015; ERA Green Dream, 2013; Johnander, 2010). 

 För att träd ska trivas i en urban miljö måste de kunna hantera den speciella 

miljön som det medför att leva där (Jansson et al., 2015). Urbana träd måste klara 

ett torrare klimat för att det är mycket hårdgjorda ytor som på det viset inte låter 

regn nå rötterna (Sjöman, 2012). Bland de vanligaste träden i Malmö är det flera 

som klarar torka bra. Det är naverlönn, fågelbär, platan och oxel (Jansson et al., 

2015).  

Urbana träd måste i större grad kunna klara av ett varmare klimat då det är 

just varmare i städer än på landsbygden med olika källor av värmeöar som trafiken 

och svart asfalt (Sjöman och Slagstedt, 2015). En stad utan träd eller åtminstone 

betydligt mindre träd skulle det vara ännu varmare (Colding et al., 2013) och 

därmed till exempel öka produktionen av VOC (Churkina et al., 2015). Det är inte 

alla träd som klarar ett varmare klimat. De träd som har tagits upp som klarar värme 

är platan och naverlönn (Tönnersjöplantskola, 2014).  

Vägsalt är en annan sak som påverkar träden. Det finns flera olika metoder 

som man kan använda för att skydda träden mot salt som till exempel någon fysisk 

barriär eller öka avståndet mellan väg och träd (Pauleit et al., 2002). Om man inte 

gör någon av dessa åtgärder är det bra om man planterar träd som klarar av höga 

halter av salt (Jansson et al., 2015). Olika litteratur säger lite olika när det gäller 

hur mycket salt träden tål. Vissa träd tål mer salt och andra tål mindre. Det är 

ganska många av Malmös vanligaste träd som klarar höga halter av vägsalt. Det är 

skogsek, oxel, vitpil, platan, naverlönn och tysklönn (Barfoed Randrup & 

Pedersen, 1996). 

De flesta av dessa träd har medelstora till stora blad om man räknar att från 

10 cm och uppåt är stora blad vilket är bra för att filtrera luften. Det är bara bok 

och naverlönn som har lite mindre löv. På det sättet tar de hand om mer 

luftföroreningar än om det var små blad, i första hand gasformiga föroreningar då  

det bara är lövträd men även partiklar tas omhand då hälften av dessa träd har ludna 

löv och därmed kan ta hand om en del partiklar vilket är bra. Så träd som platan, 
hästkastanj och skogsek har löv som kan bli uppemot 20 cm vilket är bra (Jansson 

et al., 2015). Att träden kan ta upp luftföroreningar på alla delar av träden när det 

är fuktigt och inte bara på löven/barren gör att vårt klimat passar bra för att ta upp 

luftföroreningar då speciellt höst och vinter brukar det vara fuktigt. Då är det bra 

med stora träd då stora träd har större yta (Svensson and Eliasson, 1997).  

Träd påverkas inte bara av luftföroreningar utan det kan vara att själva 

platsen de står på är dålig på något sätt som mager jord, begränsat utrymmet, hård 

vind eller liknande. När det gäller själva jorden finns det flera trädarter som klarar 

att växa i mager jord. Exempel är skogsek och oxel som kan växa i alla möjliga 

jordar (Jansson et al., 2015). I naturen återfinns inte de flesta träd där de trivs bäst 

utan där de kan konkurrera bäst. Men i städer finns ändå möjlighet att ändra 

omständigheterna så att de får den miljö de gillar mest. Det kan vara vilken typ av 
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jord träden planteras i, om de är mer solkrävande eller om de är skuggtoleranta kan 

de planteras där och liknande (Sjöman, 2012).  

Träd i Malmö stad började komma först på 1800-talet på grund av Malmös 

goda jord som använts till odling i flera tusen år. I början fanns inga större 

trädplanteringar i Malmö. Det var först i slutet av 1800-talet som de första stora 

parkerna kom till i Malmö. Med mer träd och grönska skulle den nedsmutsade 

stadsmiljön förbättras vilket tillförde att hälsan skulle förbättras (Wirén, 2005).  

Under tidigt 1800-tal importerades träd från utlandet men under början av 

1900-talet började man använda inhemska växtmaterial istället. Ett av dessa träd 

var almen som blev ett karaktärsträd och man använde det både i parker och 

gatumiljöer. (Wirén, 2005).  

Under 1940- och 1950-talet började man använda träd för att skapa sociala 

rum, skönhetsupplevelser och hälsosam stadsmiljö medan under 50- till 80-talet 

ville man snabbt ha växande grön volym och då använde man pil och poppel. 

(Wirén, 2005) Under 60- och 70-talet började man även importera mycket av 

träden då landets plantskolor inte hann med att producera tillräcklig mängd 

plantmaterial. Men många av dessa importerade träd var tyvärr av dålig kvalité. 

(Wirén, 2005) 

När det gäller träd i Malmös gatumiljöer minskades antalet kraftigt fram till 

70-talet men från slutet av 80-talet började man plantera allt fler träd för att 

återskapa en grön stadsbild. Man hade ett program som hette ”25 000 nya träd” 

vilket innebar att man skulle plantera så många träd i staden och de flesta 

planterades i gatumiljöer. Träd som används i gatumiljöer nu är ofta mer 

smalkroniga vilket medför att man slipper kostsamma beskärningar (Wirén, 2005).  

Men i och med almsjukan som började komma på 80-talet bröts den trenden. 

På grund av almsjukan fick man ta bort infekterade träd vilket fick effekter på 

trädbeståndet. Men även i den förra trädplanen från 2005 var majoriteten av 

Malmös träd almar (Wirén, 2005). I den uppdaterade trädplanen som jag fått ta del 

av visar att Malmö stad nu inte har kvar almen bland topp 10 vanligaste träd i 

Malmö (Brun, 2016). 

Träd hjälper till med allt möjligt. Allt från ge skugga och lä till att det jämnar 

ut klimatet och hjälper till med dagvattenhanteringen. Att Malmö har en hög 

träddiversitet är både bra och viktigt för att skydda träden från att sjukdomar 

drabbar dem (Malmö, 2013). Men bland topp 10 vanligaste träden i Malmö fanns 

bara lövträd, både i den gamla trädplanen från 2005 (Wirén, 2005) och den 

uppdaterade som jag fått ta del av (Brun, 2016). Det gör att dessa träd tar mest hand 

om de gasformiga föroreningarna som NOx och marknära ozon  (Nowak et al., 

2006) även om flera av de vanligaste träden har ludna löv vilket bidrar till att rena 

luften från partiklar.  

Trenderna ser olika ut för de olika föroreningarna i Malmö. För NO2 är den 

svagt minskande eller oförändrad, för partiklar är den oförändrad men det varierar 

väldigt mycket från år till år och så har vi marknära ozon som är ökande. De ökande 

ozonhalterna beror troligen på att halten NO2 är minskande (Malmö Stad, 2016).  

När Malmö ska bygga om eller bygga nytt i områden finns 

landskapsarkitekter med i processen för val av träd som ska planteras där. Just om 

man bygger om på en plats för att få bukt med luftföroreningar ingår trädval i 

planeringsjobbet. Just där i ombyggnader har man alltså möjlighet att välja träd 

som är bättre för luftföroreningar än innan ombyggnaden (Brun, 2016). Eventuellt 

få in barrträd i miljöer med mycket trafik då det är där i gatumiljön det finns mest 

partiklar och barrträd är bäst på att ta hand om partiklar. 

Man får göra en avvägning vad för träd man ska ha. Olika typer av träd är 

nämligen bra på olika saker och har olika egenskaper. Lövträd är bäst att rena från 

föroreningar av gaskaraktär medan barrträden är bäst på att rena från partiklar. 

Lövträden tappar sina blad under hösten/vinter medan barrträden behåller sina barr 

men samtidigt är barrträden känsliga mot luftföroreningar. Därför är en bra mix av 
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lövträd och barrträd bäst så att man får lövträdens rening av gaserna och barrträdens 

rening av partiklarna (Bolund och Hunhammar, 1999). Lövträd med ludna blad 

klarar att ta hand om partiklar mycket bättre än lövträd med släta blad just på grund 

av behåringen (Beckett et al., 2000a). Om man har problem med partiklar i staden 

och vill få bukt med det och planterar barrträd som är bra på att filtrera partiklar 

(Nowak et al., 2006) måste man planera för att man troligen måste byta ut träden 

efter ett tag. 

Graden av hur mycket träd renar luften baseras på en rad olika faktorer. Dels 

beroende på hur mycket träd det finns i staden, mer träd desto mer rening. Sedan 

har vi koncentrationen av luftförorening, ju mer förorenat luften är från början 

desto mer påverkas koncentrationen av 

luftföroreningar. Så har vi längden på 

lövsäsongen, ju längre den är desto mer tid har 

träden på sig att ta bort luftföroreningarna 

(Nowak et al., 2006). Här nere i söder har vi 

längre lövsäsong än uppe i norr.  

I resultaten stod det att barrträd var 

mörkare än lövträd. Men det finns olika gröna 

nyanser från ljusgröna till mörkgröna hos både 

lövträd och barrträd (Fig. 1). Många lövträd 

har mörkgröna blad och det finns barrträd med 

ljusare barr (Jansson et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Olika barrträd med olika nyanser av 
grönt, från ljust till mörkt grön.                                                       
Foto: Henrik Nguyen 
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5. Slutsats 
 

 

 

 

Att använda träd till att rena luften är bra. Beroende på vad för träd är de bra på att 

rena olika saker, antingen gasföroreningar eller partiklar. I detta arbete har det 

visats att Malmös 10 vanligaste träd är relativt bra på rena luften på flera sätt. Då 

flera av dessa träd är ludna är de bättre än träd med släta blad på att ta hand om 

partiklar. Men de är fortfarande inte lika bra som barrträd. Därför borde man ha 

med fler barrträd i staden. Speciellt i områden med mycket trafik och därmed 

mycket partiklar. Även om barrträd mår dåligt av partiklar är de bäst på att rena 

luften från partiklar. Man skulle kunna byta ut barrträden efter ett tag så att det blir 

fräscha träd igen. Men det blir en kostnadsfråga där. Har man råd att byta ut X antal 

träd efter några år? Eller räcker det med regnet som faller på träden så att barren 

sköljs av? 

Många av Malmös vanligaste träd har de egenskaper som gör att de klarar 

av och trivs i staden. Många av dessa träd är torktåliga vilket är bra då framför allt 

träd i hårdgjorda miljöer får det torrt. Flera av dem tål höga halter av salt vilket är 

bra då det är vanligt här nere i söder att använda salt på vintern. De är lövträd som 

är bra på att ta hand om gasföroreningar, flera av dem är stora vilket är extra bra 

vid fuktigt väder då hela träden kan hjälpa till att ta hand om luftföroreningarna.  

För övrigt är det viktigt att ha en hög diversitet bland träden vilket Malmö 

Stad har lärt sig nu efter almsjukan som tog död på en stor del av Malmös 

trädbestånd då man hade väldigt många almar innan almsjukan. Så nu har Malmö 

fler olika trädarter än innan. Med fler trädarter är det mindre risk att en sjukdom 

drabbar en del av trädbeståndet. Det allra viktigaste är ändå att träd finns i staden 

så att det hjälper till att rena luften.  
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