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Sammanfattning  

Urbana träd bidrar till många ekosystemtjänster, dock har deras roll som kolsänka fått lite 

uppmärksamhet. Med växande städer ökar vikten i att planera en fungerande grön infrastruktur för 

att nyttja dess tjänster effektivt. Syftet med denna studie är därför att evaluera variationen i 

kolupptag mellan vanliga trädarter i Göteborg och om plats (park eller gata) har en påverkan i deras 

potentiella kolupptag. Dessutom, värdera om potentiellt kolupptag för en trädart borde has i åtanke 

vid planering av grön infrastruktur. Bostad Poseidon AB försåg data från deras 

trädinventeringsdatabas, där tio arter valdes ut med totalt 1785 träd. Vid val av allometriska 

ekvationer jämfördes urbana generella och art/släktspecifika ekvationer för att beräkna trädens 

biomassa. Av de fyra arter som testades var det två som visade en signifikant skillnad mellan 

ekvationerna, båda tillhörande tall-släktet. Tre trädarter studerades vid uppskattningen av 

skillnaderna mellan plats, där ingen effekt visades i det potentiella kolupptaget. Däremot, var det 

en stor skillnad i kolupptag mellan de tio studerade arterna, med högst mängd i Oxeln (Sorbus I.). 

Dock är den uppskattade kolsänkan som träden hade bidragit med låg. Det är därför inte väsentligt 

att planera grön infrastruktur utifrån trädarters kolupptag. Det är mer angeläget att välja arter som 

frodas i Göteborgs klimat och som kan tåla framtida klimatförändringar.  

 

Abstract 

Many ecosystem services are provided by urban trees, though their role in carbon capture has 

received little attention. With growing cities, there is a rising importance of planning functioning 

green infrastructure to make use of its services effectively. The aim of this study is therefore to 

evaluate the variation in carbon sequestration among common tree species in Gothenburg and 

whether location (park or street) influences their carbon uptake potential. Additionally, the study 

aims to appraise if the carbon capture potential of a tree species should be taken into consideration 

while planning green infrastructure. Bostad Poseidon AB provided data from their tree inventory 

database, from which ten species with a total of 1785 trees where selected for this study. When 

choosing allometric equation a comparison was made between urban general and species/family 

specific equations to calculate tree biomass. Of the four species tested, two showed a significant 

difference between the equations both belonging to the pine family. Three tree species were studied 

when evaluating the difference between growth sites, showing no effect of location on the carbon 

uptake potential. On the other hand, there where great differences in carbon uptake between the ten 

studied species, with highest amount in Swedish Whitebeam (Sorbus I.). However, the estimated 

carbon sink that the trees would provide is low and might therefor not be of importance when 

planning green infrastructure. Rather, focus should be on selecting species that thrive in the climate 

of Gothenburg and that may endure future climate changes.  
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1. Inledning  

1.1. Koldioxidavskiljning och lagring 

Sedan industrialiseringen har koncentrationen av koldioxid samt andra luftföroreningar ökat i 

atmosfären. Vid förbränning av biomassa och fossila bränslen släpps koldioxid ut i atmosfären och 

orsakar en förstärkt växthuseffekt. Den ökade medeltemperaturen kommer eventuellt att bidra till 

fler naturkatastrofer och extrema väderhändelser i när framtid. Det globala klimatmålet som trädde 

fram i Paris 2016 har som mål att medeltemperaturen inte ska överstiga 2°C (UNCC, 2020) och 

för att uppnå detta måste växthusgasutsläppen begränsas. Den beräknade koldioxidkoncentrationen 

från Mauna Loa ligger idag på 416 ppm (NOAA, 2020). Trots att det anses vara omöjligt att 

återställa nivåerna till preindustriella nivåer, kan vi sikta mot ett nettoutsläpp på noll. IPCC tar upp 

fem åtgärder för att minska antropogena utsläpp av koldioxid: i) minska energianvändningen, ii) 

ersätta kol och fossila bränslen med alternativa energikällor, iii) öka användningen av förnybar 

energi, iv) avskilja kol fysiskt och kemiskt, och slutligen v) öka kapaciteten av det biologiska 

upptaget av koldioxid via skogar och jordar (Metz et al.,2005). Koldioxidavskiljning och lagring, 

är ett samlingsbegrepp för metoder som fångar upp koldioxid som huvudsakligen produceras av 

punktkällor så som industrier och elkraftverk. Utöver de teknologiska lösningarna sker kolupptag 

naturligt med fotosyntes där växter tar upp koldioxid och lagrar kolet i sin biomassa. All vegetation 

som utför fotosyntes fungerar som en kolsänka och skogar fångar flera miljoner ton koldioxid som 

lagras i form av kol i deras biomassa (Metz et al., 2005). År 2018 beräknades det att skogarna i 

Sverige hade ett nettoupptag på 43,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2020). 

Likväl, men inte i samma utsträckning, finns det träd i parker och längs gator i städer. Dock finns 

det hittills bara ett fåtal studier på urbana träds potential att agera som kolsänka (Nowak et al., 

2002; Velasco et al., 2009; McPherson et al., 2016). I jämförelse med skogar tar städer upp mindre 

koldioxid per hektar då det är glesare vegetationsbebyggt, men enligt Nowak et al., (2002) har 

urbana träd i genomsnitt fyra gånger mer lagrad kol än träd i skogar. Det beror på att fördelningen 

i stamdiameter bland träd i städer skiljer sig från träd i skogar, där urbana träd har fler andel stora 

träd (Nowak et al., 2002). 

När träden trivs binder de upp mer kol i sin biomassa, alltså om trädens vatten och näringstillgången 

förbättras främjas deras kolupptag. Biokol har visats vara en lösning för att inte endast binda kol i 

marken men också öka näring-och vattentillgången till träd. Ett projekt grundat i Stockholm ämnar 

att pyrolysera trädgårdsavfall som bildar biokol och pyrolysgas. Gasen förbränns för att generera 

el och biokolet används som jordförbättringsmedel.  När det grävs ner binds det till marken som 

organiskt kol och därmed släpps det inte ut i atmosfären (Fossilfritt Göteborg, 2018). Dessutom 

när biokol tillsätts i jorden ökar pH och koncentrationen av kalium, fosfor och kalcium men 

mikronutrienter blir opåverkade. När biokolet urlakas kan det visas en förhöjning av kalium och 

sorption av katjoner. Dock sjunker pH i jorden men katjonutbyteskapaciteten ökar när biokolet 

oxideras (Surampalli et al., 2015). Eftersom biokolet binder vatten och näring till jorden och 

fungerar som jordförbättringsmedel kan det användas i marker och jordar i områden där träd 
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vanligtvis inte trivs eller för att gynna träd som generellt har svårare att växa i städer som 

exempelvis i Göteborg (Fossilfritt Göteborg, 2018).  

1.2. Urbana träd och tidigare uppskattningar 

Antalet människor som lever i storstäder jämfört med landsbygden ökar kontinuerligt. FN:s 

beräkningar visar att år 2018 levde 55 % av världens befolkning i urbana områden. De predikterar 

att vid år 2050 kommer den siffran stiga till 68% (UN, 2018). Göteborg har 578 327 invånare och 

har en befolkningstäthet på 1 293,5 personer/kvadratkilometer. Som referens har Sverige en 

befolkningstäthet på 25 personer/kvadratkilometer (SCB, 2020), vilket pekar på att städer behöver 

byggas ut för att hantera befolkningstätheten. Växande städer kräver en bra infrastruktur, detta 

gäller även grön infrastruktur då grönområden och urban vegetation bidrar till många 

ekosystemtjänster och är ekonomiskt gynnsamma genom att sänka priset för uppvärmning eller 

nedkylning av närliggande byggnader (Leung et al., 2011). En av de många ekosystemtjänsterna 

är förmågan att ta upp kol från stadens luft och lagra det i form av biomassa. Ju mer biomassa ett 

träd har desto mer kol har det lagrat. Mängden kol ett träd lagrar beror på artens torrdensitet och 

dess tillväxtmönster (Leung et al., 2011). Snabbväxande trädarter tenderar att lagra mer kol under 

sina unga år i jämförelse med arter som växer långsammare. Långsamväxande trädarter är däremot 

mer effektiva på att lagra kol då de lever längre, och anses generellt vara bättre för att minska fossilt 

koldioxid (Nowak et al., 2002; Lueng et al., 2011; Saini, 2017). Barrträd anses ha bättre förmåga 

att lagra kol då det kan utföra fotosyntes året om och växer relativt långsamt (Leung et al., 2011). 

En studie utförd i Kern County, Kalifornien, USA beräknar en koldioxidsänka på 64,6 kg/år/träd 

genom att använda sig av sju arter som växer bäst i Kern Countys varma och torra klimat. 10 år 

efter planteringen kan dessa trädarter kompensera för ett utsläpp av 482 000 ton koldioxid per år 

om de planteras på en 1% yta av staden (Saini, 2017). Liknade uppskattades det i en annan studie 

utförd i Singapore att vegetationen i stadsområdet Telok Kurau minskade Singapores årliga 

koldioxidavtryck med 0,4% (Velasco et al., 2013). 

Studier om urbana träd och deras funktion är relativt nya, det var först vid 1990-talet som det blev 

aktuellt att beräkna koldioxidupptaget i städer. De flesta studierna är utförda i USA (t.ex. McHale 

et al., 2009; Velasco et al., 2013; McPherson et al., 2016; Saini, 2017), där de ursprungligen 

använde sig av allometriska ekvationer framtagna för skogsträd för att beräkna biomassan i urbana 

träd. Allometriska ekvationer uppskattar det lagrade kolet i ett träd genom att beräkna biomassan, 

antingen direkt eller via volymen. Parametrarna som vanligtvis används i dessa beräkningar är 

stamdiameter mätt vid brösthöjd (dbh), höjd på trädet, trädensitet, ståndortsindex, fuktinnehåll och 

trädets tillstånd. Det finns dock osäkerhet vid beräkning av biomassa med allometriska ekvationer 

då parametrar som träddensitet och fuktinnehåll, kan variera inom en art, och även inom ett träd 

(Aguaron & McPherson, 2011). En ytterligare osäkerhet är att de allometriska ekvationerna som 

används är ursprungligen framtagna för skogsträd, vilket ger en missvisande bild av urbana träd 

(McHale et al., 2009). Flera studier som har utförts på urbana träds kolupptag har därför varit 

begränsade vid beräkning av deras kolmängd. Region- och artberoende ekvationer behöver 

utvecklas och kräver mer forskning (McPherson et al., 2016), eftersom sådana karteringar kan ha 
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betydelse för förståelsen av vegetationens ekosystemtjänster i en stad och kan bidra till 

integreringen av vegetationen vid planering av infrastruktur. 

Karteringar har tidigare utförts över vegetationstäcket i Göteborg där fjärranalysmetoden LiDAR 

har använts för att undersöka ackumuleringen av kol i biomassa, genom att kartlägga 

tredimensionella egenskaper hos vegetationen i staden så som utbredning och höjd. Studien delades 

upp i två delar; där den totala vegetationen inom Göteborgs kommun analyserades samt 

infrastrukturnära vegetation i fyra olika avgränsade stadsområden. Det beräknades att hela 

Göteborgs yta består av 31,8 % vegetation (41 000 ha) som är högre än 1 m. De fyra stadsområdena 

bestod totalt av: a. 17%, b. 71%, c. 35% och d. 34 % vegetationsyta. Av de fyra områden utfördes 

en approximation av kolackumuleringen i all infrastrukturnära vegetation.  Den beräknade årliga 

ackumulationen av kol i hela studieområdets (dvs Göteborgs kommun) låg på 37 810 tC/ år och 

infrastrukturnära vegetation på 294 tC/år (Lindberg et al., 2013). En problematik i att studera 

kolupptaget med LiDAR är att den uppskattade kolackumulationen inte tar hänsyn till att olika 

arter varierar i mängd koldioxid som de kan ta upp samt lagra (Lindberg et al., 2013). För att få en 

bättre uppskattning över vegetationens förmåga att lagra koldioxid bör det undersökas mer specifikt 

på artnivå då effektiviteten av vegetations förmåga att lagra kol inte enbart bestäms av 

utbredningen. Ytterligare lämpliga indikatorer skulle vara trädets biomassa och trädens densitet 

(Velasco et al., 2013). 

1.3. Trädpolicy i Göteborg  

Huvudsyftet med att utöka grönområden och plantera fler träd är att ta del av deras 

ekosystemtjänster. De mest relevanta är de kulturella och reglerande ekosystemstjänsterna, såsom 

rekreation, biologisk mångfald och välmående, respektive luft-och vattenhantering, 

bullerdämpning och klimatreglering. Klimatförändringar förväntas påverka Västra Götaland med 

en ökad medeltemperatur på 4–6 °C, ökad medelnederbörd och färre månader av snötäckt mark. 

För att minska effekter av dessa klimatförändringar kan träd planteras och minimera riskerna som 

följer i samband med kraftigare skyfall, högre temperaturer och torka. Göteborgs miljömål 

Grönstrategi för en tät och grön stad (Park och Naturnämnden, 2014) består av två huvudmål det 

sociala målet och det ekologiska målet. Varav det ekologiska målet är av intresse för urbana trädens 

roll då det innefattar bland annat att nyttja ekosystemtjänster från grönområden och utveckla mer 

grönt i staden. För att uppnå de sociala och ekologiska målen har det formulerats nio strategier som 

ska förstärka de ekologiska kvalitéerna i staden. Grönstrategi är ämnad för att användas i olika 

faser i stadsutvecklingen, främst av planerare i kommunen, men även andra aktörer och markägare 

uppmanas att ta del av strategierna. Strategi nummer sex menar att utöka grönytor vid hårdytor, 

vilket kan bidra till att reducera risken för översvämningar och värmeöar. Reglering av dagvatten 

och temperaturer i staden betonas i strategi nummer nio som ämnar att nyttja och utveckla 

ekosystemtjänster. De ekosystemtjänster som anses viktigast är:  

• Klimat- och vattenreglering 

• Rekreation  

• Biologisk mångfald  
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• Dämpa buller  

• Luft- och vattenrening.  

Luftrening nämns i Grönstrategi som en naturlig process i vegetationen och har stor betydelse för 

luftkvaliteten i staden. På grund av att träd generellt har stor bladyta och har mycket biomassa är 

de mer effektiva i att rena luften än annan vegetation såsom gräs och buskar. Park och 

naturförvaltningen påpekar att vid plantering av träd bör artval och placering planeras med stor 

medvetenhet, eftersom olika arter har olika god effekt på luftrening av sot, kväveoxider, 

marknäraozon och svaveloxider (Park och naturnämnden, 2014). Dock benämns koldioxid inte 

som en av luftföroreningarna som ska åtgärdas.   

Policy för träd i Göteborg beskrivs vidare i rapporten Stadens träd, policy för park och gatuträd i 

Göteborg (Park och naturförvaltningen, 2016). Huvudmålet med policyn är att utveckla ekologiska, 

kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer som befinner sig 

i gator, torg och parker. Huvudmålet har sedan delats in i delmål. Policyn gäller de träd som Park 

och naturförvaltningen har förvaltaransvar för men fler myndigheter och aktörer får även ta del av 

den. En stor del av policyn går ut på att förklara varför träden är värdefulla och bör hanteras 

därefter. Hur träden bäst hanteras i stadsmiljöer presenteras i Teknisk handbok (Teknisk handbok, 

3MA träd, 2020). De äldre träden anses ha mest värde då de har fått stå i fred i många år och har 

ett kulturellt och ekologiskt värde då de funkar som biotoper. På grund av deras långa livstid och 

av ekonomiska skäl är det viktigt att hållbart sköta ett träd under en längre tid. Planeringen kring 

planteringen ska alltså ta hänsyn till hela trädets livstid. Trädet ska trivas på den plats det planteras, 

så att det har bra förutsättningar när det växer och undviker beskärningar. Stadens träd: Delmål två 

(Park och naturförvaltningen, 2016) markerar vikten av att välja rätt plats för rätt trädart vid 

nyplantering så att träden kan växa och överleva så pass länge att de kan bli framtida livsmiljöer 

för djur och växter, utvecklas till jätteträd och att dess ekosystemtjänster nyttjas till fullo. Vid val 

av art och plats bör mikroklimatet i området tas i åtanke. Stora delar av Göteborg vilar på lera vilket 

kan ge dålig vatten- och syretillgång till träden på grund av lerans låga permeabilitet, och har 

områden med starkare vindar såsom vid Göta Älv. Lämpliga träd att plantera i Göteborg 

presenteras i katalogen Träd i Göteborg (Park och naturförvaltningen, 2020). Det är viktigt att 

notera att en större variation med arter i staden motarbetar trädsjukdomar och gör det enklare att 

anpassa sig vid eventuella klimatförändringar (Park och naturförvaltningen, 2016). 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att evaluera om det finns en variation av kolupptag och lagring i vanliga 

urbana trädarter i Göteborgs stad samt undersöka om kolupptaget påverkas av den plats de växer 

på, gata eller park. Följande hypoteser undersöktes: 1. Kolupptag i urbana träd varierar mellan 

arter. 2. Träd som växer i parker tar upp mer kol än träd som växer på gator. Beroende på resultat 

får det övervägas om stadens gröna infrastruktur bör planeras med koldioxidsänka som funktion, 

där arter utses efter deras förmåga att lagra kol.  
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2. Material och Metod 

2.1. Studieområde och avgränsningar 

Denna studie genomfördes med underlag av trädinventering försedd av Pernilla Enerskog, 

utemiljöcontroller på Bostad Poseidon AB. Trädinventeringen presenteras och lagras i Treemapp 

som är en plattform för att hantera träd och grön infrastruktur i städer. Plattformen är försedd med 

en karta över träd och fastigheter som tillhör Bostad Poseidon AB och är till hjälp för de anställda 

som hanterar skötsel av utemiljö. Det finns nuvarande 7035 träd registrerade i plattformen med 

information om varje träd i olika distrikt i Göteborg (figur 1). De faktorer och egenskaper 

presenterade i trädinventeringen är de som är relevanta vid skötsel av träden. Den väsentliga 

informationen för denna studie var: art, åldersklass, plats, höjd och stamdiameter. Trädinformation 

hämtades från ”Treemapp” för datahantering i Excel inom denna studie.  De registrerade träd för 

vilka det inte fanns fullständig information sorterades bort från analyserna. 

 

Figur 1. Karta över Göteborg från Treemapp.se som visar de 

områden där Bostad Poseidon AB inventerat träd. Kartan är 

filtrerad för att endast visa träd. (Treemapp.se, hämtad 05-04-20) 

 

 

 

 

 

Selektion av arter berodde på antalet inventerade träd som innehöll tillräcklig information för varje 

art. Majoriteten av arterna hade för få antal träd i sitt stickprov och valdes bort från analysen. Ett 

högre antal stickprov minimerar bias, därför valdes de arter som hade flest antal träd i sitt stickprov. 

Slutligen valdes tio arter att analyseras med ett totalt antal av 1785 träd (tabell 1). Arterna var 

uppdelade i åldersklasser och klassificerade i trädinventeringen som gammalt, vuxet och ungt vid 

besiktning. Det fanns inga tydliga uppdelningar för ålder i kategorierna, då det varierar från art till 

art när de anses gamla eller anses vara unga. Kategorin gammalt innehåller de träd vars tillväxt har, 

till stor del, avstannat. Eftersom träden inte hade tydliga åldrar var det inte möjligt att göra en 

uppskattning av hur mycket kol som årligen lagras i träden. Istället uppskattades hur mycket kol 

som fanns lagrat i träden när de mättes. Majoriteten av träden i underlaget var klassificerade som 

vuxet. Beräkningarna som visas här influerades därför främst av de vuxna träden vilket leder till en 

viss osäkerhet i jämförelserna då det fanns en stor variation i fördelningen av åldersklass. Trots att 

databasen ger en bra visualisering av trädbeståndet i Göteborg, blir det en ojämn fördelning mellan 

arterna.  Förkortning till arterna användes som benämning i diagram och figurer. En specifik 

torrdensitet (kg/m3) togs fram för varje art. Torrdensitet är kvoten mellan massa och volym, alltså 
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torrsubstansen per volymenhet ved (SKOGEN, 2020). Torrdensiteten hämtades från ICRAFs 

databas (Worldagroforestry, 2020) och användes vid beräkningen av biomassa. Notera att 

torrdensiteten för Sorbus I. är ett antagande då informationen inte fanns tillgänglig. Sorbus I. antas 

ha samma torrdensitet som Sorbus A. då de tillhör samma släkte.  

Eftersom det är förvaltade träd som analyseras i denna studie och beräknas i antal, kommer det inte 

att vara direkt jämförbart med Lindberg et als (2013) studie, då de utgår från yta i hektar och 

procentuell vegetationstäcket yta.  

Tabell 1. De tio arter som valdes för studien. Initialerna för det latinska namnet på arten används som 

förkortning. Det svenska namnet presenteras för bättre förståelse av utvalda träd. Antal träd =det totala 

antalet träd för varje art. Gammalt, vuxet eller ungt anger antal träd i respektive ålderskategori. 

Torrdensiteten är tagen från ICRAFs databas (Worldagroforestry,2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortning Latinskt namn 

Svenskt 

namn 

Antal 

träd Gammalt Vuxet Ungt 

Torrdensitet, 

(kg/m3) 

A.C Acer Campestre Lönn 58 1 54 3 690 

A.H Aseculus Hippocastanum Hästkastanj 37 4 32 1 500 

A.P Acer Plantanoides Naverlönn 378 10 350 18 520 

B.P Betula Pendula Vårtbjörk 456 27 407 22 530 

P.N Pinus Nigra Svarttall 34 0 33 1 430 

P.S Pinus Sylvestris Tall 132 1 128 3 430 

S.A Sorbus Aucuparia  Rönn 126 1 113 12 629 

S.I Sorbus Intermedia Oxel 351 31 315 5 629 

T.C Tilia Cordata Lind 76 5 70 1 420 

T.E  Tilia  Europaea  Parklind 137 6 66 0 545 

    Total 1785 86 1568 66   
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2.2. Allometriska ekvationer och beräkning för lagrad kol 

Tabell 2. De valda ekvationerna för att beräkna mängden kol i träden. Urban General Broadleaf är en 

generell ekvation som beräknar volymen för urbana lövträd. Urban General Conifer är en generell ekvation 

som beräknar volymen för urbana barrträd. Stamdiameter,cm (dhcm) och  trädhöjd,m (htm). Källa för 

ekvationer (McPherson et al., 2016). 

 

Allometriska ekvationer användes vid beräkning av mängden kol lagrad i träden (tabell 2) och 

hämtades från en studie utförd i USA av McPherson, et al. (2016). De allometriska ekvationerna 

beräknar antingen volymen eller biomassan av träden ovan mark. För att observera variationen av 

resultat beroende på vald ekvation studerades fyra olika typer av ekvationer för fyra olika trädarter 

Avsedd för Ekvation Beräknar 

 
med stamdiameter    

Urban General 

Broadleaf, Diameter 

(UGBD)  

0,0002835 * dbhcm^2,310647 Volym [m3] 

Urban General Conifer, 

Diameter (UGCD) 

0,0000698 * dbhcm^2,578027 Volym [m3] 

 
med stamdiameter & höjd    

Urban General 

Broadleaf, Diameter 

Height (UGBDH)  

(0,0001967 * dbhcm^1,951853) *(htm^0,664255) Volym [m3] 

Urban General Conifer, 

Diameter Height 

(UGCDH) 

(0,0000426* dbhcm^2,24358)*(htm^0,64956) Volym [m3] 

 
specifik för art   

Tilia Cordata (T.C 

SPEC) 

0,0009359* dbhcm^2,042 Volym [m3] 

Acer Platanoides (A.P 

SPEC) 

0,0019421* dbhcm^1,785 Volym [m3] 

 
generell för släkte   

General Pine (G.P) EXP(-2,5356+2,4349*LN(dbhcm))-EXP(-

2,9584+4,4766/dbhcm) 

Biomassa [kg] 
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(tabell 2). Urban general broadleaf  (UGB) innefattar lövträd som växer i urbana miljöer och 

Urban general conifer(UGC) för barrträd i urbana miljöer. Det fanns två alternativ för dessa 

ekvationer ena beräknar volymen med endast stamdiameter (cm) som variabel (UGBD/UGCD), 

den andra kräver både höjd (m) på trädet och stamdiameter (cm) som variabler 

(UGBDH/UGCDH). Ekvationerna ämnade för en specifik art blev begränsade till arterna Tilia C. 

och Acer P. då det inte fanns framtagna ekvationer till alla arter i urvalet. Slutligen valdes en 

generell ekvation för just tall-släktet (G.P) som beräknar biomassan av Pinus N. och Pinus S., som 

har betydligt fler konstanter men har stamdiametern (cm) som den enda variabeln. Trädens volym 

multiplicerades med trädartens specifika torrdensitet (tabell 1) för att få fram biomassa (kg). Den 

beräknade biomassan gav ett mått av trädet ovan mark, för att få med trädets biomassa under 

marken multipliceras det med faktorn 1,28 (McPherson et al., 2014).  Kolet i biomassan antas vara 

halva innehållet av den totala massan och multipliceras därför med 0,5 (McPherson et al., 2014). 

Eftersom mängden kol trädet har lagrat i sin biomassa är från koldioxiden i atmosfären, beräknas 

trädets bruttoupptag av koldioxid genom att multiplicera mängden kol med 3,67 som är skillnaden 

i molmassa mellan kol och koldioxid. 

2.3. Kollagring beroende på plats.  

Platserna som presenterades i trädinventering var gata och park. För att beräkna om plats påverkade 

lagringen av koldioxid användes data för gamla träd. Endast tre av de 10 arter som valdes att studera 

hade tillräcklig information för att jämföra gata och park. De arter som hade gamla träd i en jämn 

fördelning mellan gata och park var Sorbus I., Acer P. och Betula P. (tabell 3). 

 

Tabell 3 Antalet gamla träd som fanns i arturvalet 

uppdelade i Gata eller park 

 

 

2.4. Variation mellan trädarternas lagrade kol 

Mängden kol lagrat i varje träd beräknades med ekvationerna UGBDH och UGCDH. Två av de tio 

arterna är barrträd, Pinus.N och Pinus.S och beräknas därför med ekvationen UGCDH (conifer) 

och de resterande arterna som är lövträd beräknas med UGBDH (broadleaf) (tabell 2).  

2.5. Statistisk analys 

För att utföra statistiska analyser i Excel laddades ett tillägg ner från www.real-statistics.com 

(hämtades 21-04-2020). Skillnaden mellan ekvationerna, plats och kolupptag av art analyserades 

med ANOVA:single factor i Excel. Medelvärdet av arternas kollagring presenterades i ett 

stapeldiagram, tillsammans med det uträknade standardfelet (SE). Ett post-hoc test där 

signifikansnivån justerades för multipla jämförelsen genom en Bonferroni-korrigering utfördes för 

att vidare studera mellanartsvariationen samt effekten av valet av allometriskekvation.  

 

 S.I A.P B.P 

Gata 20 4 13 

Park 11 6 14 

Total 31 10 27 

    



12 

 

 

3. Resultat 

3.1. Allometriska ekvationer  

Variationen mellan arternas stamdiameter och höjd varierade stort inom och mellan art. För att få 

en klarare bild över storleken på arterna presenteras stamdiameter och trädhöjd i figur 2.  

  

Figur 2 Stamdiameter (Staplar, cm, vänstra y-axeln) och höjd (punkter, m, högra y-axeln) av de 

tio studerade arterna (medelvärde ± standard fel).  

Tre olika allometriska ekvationer användes för att beräkna det lagrade kolet i fyra olika arter. 

Ekvationerna som beräknar kol för Pinus S. (figur 3a) skiljer sig tydligt från varandra. G.P och 

UGCD för Pinus S. har en jämn exponentiell ökning som visar sambandet mellan diameter och 

mängd kol lagrat i trädet. UGCDH har inte en jämn ökning av det lagrade kolet utan varierar mer 

i mängd kol då även trädhöjden tas hänsyn till trots liknande diameterstorlek (figur 3a). Pinus N. 

(figur 3b) som har beräknats med samma ekvationer som Pinus S., visar en jämn exponentiell 

ökning med alla ekvationer. En avvikelse på UGCDH sker vid diameter mellan 50 och 60 cm där 

kolmängden sjunker något med ökande diameterstorlek. Den generella ekvationen för tall-släktet 

(G.P) visar en mycket högre kolmängd än de generella ekvationerna för barrträd.  Acer P. (figur 

3c) visar ingen större skillnad i de beräknade kolet med ekvationerna A.P SPEC, UGBDH, UGBD. 

Ekvationerna skiljer sig mest vid större stamdiameter. Ekvationerna som beräknade det lagrade 

kolet i Tilia C. har alla en jämn exponentiell ökning och skiljer sig inte avsevärt (figur 3d). 

Den statistiska analysen av den uppskattade totala kollagringen (figur 4) visar att det finns en 

skillnad mellan ekvationerna för Pinus S. (P <0,001). Post-hoc testet visar att skillnaden finns 

mellan G.P och UGCDH (P <0,001), samt G.P  och UGCD (P <0,001). Det finns ingen signifikant 
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skillnad mellan UGCDH och UGCD för Pinus S. (P=0,12). Pinus N. visar även en signifikant 

skillnad mellan ekvationerna (P=0,012), post-hoc visade att den skillnaden endast fanns mellan 

G.P och UGCDH (P=0,008). Pinus N. visade ingen signifikant skillnad mellan de andra 

ekvationerna. Acer P. visar inte en signifikant skillnad mellan ekvationerna (P= 0,3). Tilia C. visar 

inte en signifikant skillnad mellan ekvationerna (P=0,5)  

Figur 3 Variation i lagrad kol i fyra olika urbana trädarter beräknat med allometriska ekvationer i relation 

till stamdiameter (dbh,cm). a. Acer P. (A.P), b. Pinus S. (P.S), c. Pinus N. (P.N) och d. Tilia C. (T.C). 

Ekvationerna beskrivs i tabell 2. 

Figur 4 Lagrat kol i fyra olika arter 

beräknat i alla träd i stickproven 

med tre olika ekvationer 

(medelvärde ± standard fel). 

Arterna analyserades separat. 

Samma bokstav indikerar ingen 

signifikant skillnad. Den 

artspecifika (SPEC) och den 

generella ekvationen för tallar 

(G.P) går under samma 

klassificering (orangea) samma 

gäller för UGEBDH och 

UGECDH (gul), även för UGEBD 

och UGECD (grön). 
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3.2. Påverkan av plats 

Tre arter, Sorbus I., Acer P. och Betula P. valdes att studera för att uppskatta påverkan av plats. 

Den statistiska analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan gata och park 

på Sorbus I. (p=0,58), Acer P. (p=0,92) eller Betula P. (p= 0,95). 

Figur 5 Lagrad kol i tre olika 

arter som växer antingen vid 

park eller gata (medel ± 

standard fel). Samma bokstav 

indikerar ingen signifikant 

skillnad. Arterna analyserades 

separat.  Dessa träd tillhör 

åldersklass: gammalt.  

 

 

3.3. Variation i kolupptag mellan trädarter 

Det lagrade kolet i de tio arterna beräknades med UGBDH och UGCDH, alltså ekvationerna som 

hade båda variablerna, stamdiameter (dbh, cm) och trädhöjd (ht,m). Figur 6 visar att mängden kol 

lagrat i träden är mer lik i alla arter vid en mindre stamdiameter. Det är först mellan 20 cm och 40 

cm som arterna börjar skilja sig åt. Trots en konstant ökning i lagrad kol i relation till ökad 

stamdiameter i alla arter så varierar mängd lagrad kol inom samma diameter. Betula P. har störst 

variation i lagrad kolmängd i förhållande till diameter och förhåller sig till större del ovan de andra 

arter. Båda barrträden, Pinus N. och Pinus S. har minst lagrad kol.   
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Figur 6 Variation i lagrad kol med stamdiameter i de 10 trädarterna i urvalet, beräknat med urban 

generell ekvation som använder variablerna höjd och stamdiameter. Pinus S. och Pinus N. 

beräknades med UGCDH för barrträd i urbana miljöer. Resterande arter beräknades med UGBDH 

för lövträd i urbana miljöer.  

Det finns en stor mellanartsvariation i kollagringen (figur 7, P <0,0001). Det högsta medelvärdet 

tillhör Sorbus I. och det lägsta tillhör Sorbus A. I figur 6 befinner sig Betula P. överst i kolmängd 

respektive Pinus N. och Pinus S. som befinner sig underst. Notera att om ekvationen G.P använts 

för barrträden hade Pinus N. och Pinus S. hamnat längre upp i kurvan.  
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Figur 7 Beräknade kolmängd i tio olika arter (medelvärde ± standard fel. De arter som inte har en 

signifikant skillnad har en gemensam bokstav. 

3.4. Från kol till koldioxidsänka 

För att beräkna hur mycket koldioxid som tas upp av träden i Göteborg togs medelvärdet av det 

lagrade kolet i samtliga träd i urvalet och multiplicerades med 3,67, som gav 5397,8 kg koldioxid 

(tabell 3). Det finns nuvarande 31 000 träd som förvaltas av Park och Naturförvaltningen, inritade 

i stadens gator och parker. Adderas dessa med totala antalet träd i Bostad Poseidon ABs 

trädinventering, 7035 och Familjebostäders 5600 träd (Allmännytta, 2020) (tabell 4), kan en grov 

approximation beräknas av hur mycket koldioxid som tagits upp av Göteborgs träd under deras 

livstid.  

Tabell 3 Beräknat medelvärde av kol och koldioxid av alla träd i urvalet 

 

 

 

 

 

 

 

Träd i urvalet Beräknat medelvärde kol [kg] Beräknat medelvärde koldioxid [kg] 

1785 1470,8 5397,8 
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Tabell 4 Antal träd i samtliga förvaltningar som har träd vid infrastruktur (gator och parker) 

Förvaltning Antal träd 

Park och Naturförvaltningen 31 000 

Bostad Poseidon AB 7035 

Familjebostäder 5600 

Totalt 43 635 

  

Det beräknas att det totala koldioxidupptaget under trädens livstid har varit:  

5397,8 𝑘𝑔 ∗ 43 635 = 235 533 𝑡𝑜𝑛 CO2 

4. Diskussion  

Resultatet av denna studie visar, likt andra studier att beräkningen av trädbiomassa beror på vilken 

allometrisk ekvation som används (McHale et al., 2009; McPherson et al., 2016). För Pinus N. och 

Pinus S. visar den generella ekvationen för tall-släktet högst beräknad kolmängd medan den 

generella ekvationen för barrträd i urbana miljöer (UGCDH) ger den lägsta uppskattningen. 

Artspecifika (SPEC) ekvationer visade ingen signifikant skillnad med de generella ekvationerna 

(UGBDH, UGBD) vid beräkning av Acer P. och Tilia C. biomassa. Utifrån resultatet i denna studie 

kan det konstateras att det är angeläget att vidare undersöka allometriska ekvationer för urbana träd 

då det finns en variation och osäkerhet i beräknad biomassa mellan ekvationerna. Ekvationerna 

som beräknade volym med både stamdiameter (cm) och höjd (m) antogs ge den mer korrekta 

uppskattningen och användes därför här för att undersöka mellanartsvariationen i kolupptag och 

påverkan av trädets plats. Vid jämförelser mellan gata och park, fanns det ingen signifikant skillnad 

på trädets lagrade kol beroende på vart det växte. Planteras ett träd vid gata kommer det alltså enligt 

denna studie inte att ta upp mer eller mindre kol än ett träd planterat i en park. Förmågan att lagra 

kol beror på art, därav fanns stor variation i lagrad kolmängd mellan de 10 arter som studerades. 

Variationen mellan lövträdarternas lagrade kol var stor trots att det beräknades med samma 

ekvation för alla lövträd. Tallarna sinsemellan hade ingen avsevärd skildring mellan lagrad kol.  

4.1. Skillnad mellan allometriska ekvationer.  

Det finns tydliga skillnader mellan ekvationerna som användes för att beräkna biomassa hos Pinus 

N. och Pinus S. Detta kan bero att G.P är annan typ av ekvation, framtagen med andra parametrar 

och metoder än de generella urbana ekvationerna (McPherson et al., 2016). G.P har torrdensitet 

medräknad och ger biomassan direkt till skillnad från UGECD och UGECDH där torrdensitet 

(hämtad från ICRAF (Worldagroforestry, 2020)) multiplicerades med volymen given av 

ekvationen. Den medberäknade torrdensiteten kan även vara anledningen till en högre beräknad 

kolmängd, då torrdensiteten som är given är för tallar som växer i USA. Trots att biomassorna för 

Pinus S. och Pinus N. beräknades med samma ekvationer och samma torrdensitet, gav de olika 

resultat vid jämförelserna av ekvationerna. Detta kan bero på att Pinus S. har en större variation i 

förhållandet mellan höjd och stamdiameter än vad Pinus N. har och ger därför en mer sprid 

kolmängd. Denna variation går främst att observera i trädinventeringen, men resulterar i 
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spridningen på kolmängden beräknad av UGCDH (figur 3a). Den observerade variationen kan bero 

på att det finns fler antal träd i Pinus S. än i Pinus. N.  Till skillnad från Pinus N. och Pinus S., 

visades ingen signifikant skillnad mellan ekvationerna som beräknade biomassan för Acer P. och 

Tilia C.. Det kan bero på att de tre ekvationerna framtogs genom att använda sig av samma 

parametrar (McPherson et al., 2016) och påvisar att en generell ekvation för urbana träd kan 

användas om det inte finns en specifik ekvation för den studerade arten. Om studien hade tagit fram 

en artspecifik ekvation för Pinus N. och Pinus S. istället för den generella tall-ekvationen så finns 

det en möjlighet att det inte skulle finnas någon skillnad mellan den och de generella ekvationerna 

för urbana barrträd.  

I en studie utförd i Sacramento och Los Angeles, USA av McHale et al. (2009), jämfördes det 

ekvationer framtagna från tidigare studier mot allometriska ekvationer utvecklades för urbana träd 

i deras studieområde. Fyra trender visades vid dessa jämförelser: 

i) ekvationerna gav liknande resultat när träden hade liten stamdiameter, men vid större 

stamdiameter gav litteraturekvationerna 1,5–3 gånger mer biomassa och potentiella fel 

ökade med ökad stamdiameter,  

ii) för flera Ulmus-arter visades en likhet inom 95% konfidens intervallet med 

stamdiametrar mellan 40–80 cm men inte för större eller mindre träd.  

iii) arterna Populus S. och Celtis O. värderades biomassan för lågt på mindre träd,  

iv) litteraturekvationerna visade generellt mindre beräknad biomassa (McHale et al., 2009).  

 

De fyra trenderna ledde till avvikelser främst inom specifika arter med olika stamdiametrar, 

exempelvis visades första trenden främst hos arten Acer P. som visade avvikelser i beräknad 

biomassa på upptill 205% (McHale et al., 2009). Dessutom visade ekvationerna olika avvikelser 

när individuella träds biomassa beräknades i jämförelse med när medelvärdet för biomassan i hela 

arten beräknades. Där låg avvikelsen från deras framtagna ekvation på 205% för individuellt träd 

och 109% för hela arten. Jämförelserna i deras studie visar den stora osäkerheten som existerar vid 

val och användning av allometriska ekvationer. Det blir alltmer osäkert om den beräknade 

biomassan inte går att jämföra med andra metoder så som med LiDAR. För att precisera 

uppskattningen av biomassan i individuella arter i urbana miljöer krävs mer information kring 

urbana träds allometri och biomassa. En lösning till att minska osäkerheten kan vara att 

standardisera metodiken som används för att uppskatta biomassan i urbana träd genom att 

kombinera flera ekvationer. I McHale et als (2009) studie togs medelvärdet av litteraturekvationens 

maximum och minimum och biomassauppskattnigen hamnade då inom samma intervall som 

medelvärdet av deras framtagna ekvation. De menar då att variabiliteten sjunker till 10% genom 

att kombinera ekvationerna (McHale et al., 2009).  

Ytterligare en standardiserad metod för biomassaberäkning i urbana träd, är att korrigera biomassan 

genom att multiplicera biomassan framtagen med allometriska ekvationer med faktorn 0,8. 

Metoden har sin grund i en studie från 1994 i Oak Park, IL, USA. Den visade att träd som växte i 

öppna områden så som parker och urbana skogar hade i genomsnitt 20% mindre biomassa än träd 
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som växte i skogar. Därför antogs det att multiplikation av biomassan med 0,8 skulle ge mer 

korrekta beräkningar (Nowak et al., 2002). Dessutom tar IPCC:s rapport om skogsbruk upp 

korrigeringar som kan appliceras till skogar med olika landanvändning, skogstyp och klimatzoner. 

Där biomassa som beräknas kan korrigeras så att det bättre stämmer överens med skogens biomassa 

beroende på hur den har hanterats samt vad för typ av skog som studeras (Aalde et al., 2006). Dessa 

korrigeringar appliceras inte i denna studie, då de ekvationer som används är generella för urbana 

träd och inte för skogsträd. Samt anses metoden från Nowak et als (2001) studie ge konservativa 

uppskattningar av biomassa i urbana träd (McHale et al., 2009). Det finns ändå stor osäkerhet i 

beräkningar av biomassa i urbana träd och det som krävs för att få mer verklighetstrogna resultat 

är att ta prover från olika arter i de olika städerna som ska studeras (McPherson et al., 2016). 

4.2. Påverkan av plats 

Jämförelser mellan parkträd och gatuträd i arterna Acer P., Betula P. och Sorbus I. (figur 5), visade 

att platsen där träden växte hade ingen påverkan i kolupptag. För att beräkna om det fanns en 

skillnad på kolupptaget beroende på vart trädet var planterat gjordes ett antagande om att 

tillväxtkurvan på träd med åldersklass gammalt hade stabiliserats. Gamla träd valdes för att undvika 

den variation i stamdiameter som finns i vuxna träd. Då trädinventeringen varken var uppdelad i 

ålder eller planteringsår, blev det en osäkerhet i hur gamla träden var och spridningen i ålder var 

inte observerbar. Ett träds tillväxtkurva presenteras vanligtvis som en S-formad kurva, där den 

brantaste lutningen är i trädets vuxna år (Köhl et al., 2017). Däremot visade en studie utförd i 

Tyskland med sex olika trädarter, att höjdökningen minskade med ökande ålder men 

stamdiametern visade inte en minskning i tillväxt på de flesta träden (Rust, 2014). En annan studie 

jämförde över 400 arter i USA och visade att större träd i skogar tar upp mer kol än yngre smalare 

träd. I ett av de studerade skogsbestånden bestod det 6% av träd med en diameter> 100 cm och 

ansvarade för 33% av kolupptaget i skogsbeståndet (Stephenson et al., 2017). Intuitivt är det de 

äldre träden som har större stamdiameter, men i underlaget av Bostad Poseidon AB tillhör de träd 

med störst stamdiameter av de tre studerade arterna (Acer P., Betula P. och Sorbus I.) kategorin 

”vuxet”. Det motsäger dock inte Stephenson et als (2017) studie om att de träden med störst 

stamdiameter är bäst på att lagra kol, och det motsäger inte heller den S-formade tillväxtkurvan. 

De träd med större diameter i underlaget kan ha samma s-formade kurva som de gamla träden men 

har en större diameter då de växt under bättre förhållanden än de gamla träden.  

Träd som växer vid stora gator och små parker har enligt Velasco et al. (2013) högst mängd lagrad 

kol och tar upp mer koldioxid per tidsenhet, och då träd vid mindre gator även är mindre tar de upp 

mindre koldioxid. Denna observation är inte en generell sanning då det kan variera från stad till 

stad beroende på hur träden har valts att planteras. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det 

är just platsen med avseende på placering vid gata eller park, som påverkar utan de givna 

miljöförhållanden som trädet vuxit under. Detsamma gäller resultatet från denna studie. Då det är 

mindre täthet av träd i städer har urbana träd mindre konkurrens än träd som växer i skogen. Därav 

konkurrerar de inte om resurser som solljus, näring och plats till skillnad från träd i skogar som 

oftast hamnar i skuggan av större träd. Dock kan det till viss del påverka träd i täta parker. Träd i 

städer, i synnerligen gatuträd, blir trimmade med jämna mellanrum. Detta har visats påverka 
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fördelningen av trädets biomassa med en ökad tillväxt nertill stammen (McHale et al., 2009; 

McPherson et al., 2016). Städer kan vara stressfulla miljöer för träd, vilket kan ha en negativ 

påverkan på trädens tillväxt. Ökade temperaturer, begränsat rotutrymme och vattentillgång 

(asfalterade områden), bidrar till minskad syre-och näringstillgång (Sjöman, 2012). Velasco et al. 

(2013) nämner jämförelser av platser som utfördes med trädarten Acer S. (Sockerlönn), där det 

jämfördes träd som växte i den lokala skogen med träd som växte på gräsmattor längs gator. Det 

fanns att trädet som växte längs gatorna var känsligare mot lägre temperaturer, torrare luft och jord 

vilket medförde att träden fällde löven tidigare, och hade långsammare tillväxt i biomassan både 

ovan och under mark. Det behöver dock inte innebära att alla träd får samma konsekvenser. Det 

finns de arter som inte påverkas signifikant av att växa i jordbäddar längs gator, medan andra visar 

tydliga tecken på stress. Sockerlönn är trots allt ett känsligt träd i urbana miljöer (Velasco et al., 

2013).  

Då träden i underlaget växer i olika distrikt i Göteborg (figur 1) är det möjligt att de växer i så pass 

annorlunda förhållanden att deras förmåga att lagra kol påverkas av det. De träd som växer närmare 

Göta Älv blir utsatta för kallare och starkare vindar än träd som växer i de distrikten längre in mot 

land (Park och naturförvaltningen, 2016). Enligt mina resultat påverkas träden inte av att växa i 

park eller vid gata. Dock är det nämnvärt att endast tre av tio arter jämfördes angående påverkan 

av plats. Dessutom studerades inte vilka faktorer som påverkade de olika träden på de olika 

platserna, om de exempelvis konkurrerade om plats eller utsattes för mer vind och stress. I sådana 

fall kan resultatet bero på att de negativa faktorerna och positiva faktorerna för träd som växer i 

park och de som växer på gator tar ut varandra. Exempelvis att träd vid gator saknar konkurrens 

och kan växa fritt men utsätts också för stress, vilket tar ut de positiva effekterna. Det fanns inga 

specifikationer i trädinventeringen om träden som analyserades var planterade i en jordbädd, en 

ruta eller på en gräsmatta längs gator, vilket gör det svårt att säkert säga varför det inte finns en 

skillnad mellan parkträd och gatuträd. I Teknisk Handbok (Teknisk handbok, 3MA träd, 2020) finns 

det klara instruktioner på vad man ska tänka på vid val av plats så att trädet kan få växa under de 

bästa förutsättningarna och hela trädets liv ska vara i åtanke när det planteras. Möjligtvis har de 

träd som planterats vid gator fått så pass bra förutsättningar att växa att de inte påverkats någorlunda 

av de omnämnda stressfaktorerna.  

4.3. Variation mellan arter 

De tio arter som jämfördes i denna studie har bra förutsättningar att växa i Göteborg, därav de 

vanligaste förekommande arterna i staden. Trots att alla trivs i staden visar de en enorm variation i 

lagring av kol (figur 7). Intressant nog visar Sorbus I. den högsta mängden lagrad kol bland de tio 

trädarterna, trots att kolmängden för Sorbus I. inte befinner sig överst i figur 6. Vid jämförelsen av 

medelhöjd och medelstamdiameter (figur 2) har Sorbus I. varken den största stamdiametern eller 

högsta höjd. Det är nämnvärt att Sorbus A. och Sorbus I. delar torrdensitet men har ändå väldigt 

stor skillnad i mängd lagrad kol. De minsta träden i urvalet är Sorbus A. (figur 2), det är därför inte 

orimligt att de har lägst medelvärde i lagrad kol. Aseculus H. som har högst genomsnittliga 

stamdiameter och Betula P. som har genomsnittligt högst träd befinner sig under Sorbus I. i 

mängden lagrad kol (figur 2). I figur 6 ser man tydligt att Betula P. dominerar kolmängden. Dock 
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har arten fler spridda punkter mellan stamdiameter och kolmängd, vilket påverkar det beräknade 

medelvärdet av lagrad kol. Trots att både Aseculus H. och Sorbus I. är centrerade i figur 6 har de 

högre beräknat medel mängd kol än Betula P. (figur 7). Förklaringen kan ligga i fördelningen 

mellan och inom åldersklassen i respektive art. Följaktligen kan en art ha fler unga träd medan en 

annan kan ha fler vuxna eller gamla träd vilket leder till större variation i stamdiameter och höjd. 

Dessutom har de allometriska ekvationerna en räckvidd för stamdiameter. Det vill säga att en 

mindre eller större stamdiameter än räckvidden kan visa en underskattning eller överskattning av 

beräknad biomassa (McHale et al., 2009). Det hade då krävts en selektion av träd med stamdiameter 

inom denna räckvidd, vilket inte gjordes i denna studie. Större osäkerhet kan uppstå då 

trädpopulationer oftast är heterogena och har en stor variation mellan storlek och ålder. Ett mer 

representativ resultat hade kunnat fås om det vara jämnare fördelat inom arten och om den exakta 

åldern av trädet var känt. Exempelvis hade en analys kring arternas livslängd och tillväxtkurva varit 

möjlig om ålder på träden var angiven och möjligtvis gett ett annorlunda resultat eller fört en 

bredare diskussion.   

Wiessert et als (2016) studie analyserades koldioxidupptag i relation till fotosyntetiskaktivitet i 

urbana träd. Koldioxidupptaget varierade stort mellan arter och berodde till stor del på artens 

storlek och tillväxt. Störst koldioxidupptag visar sig i träd som är högre, har större krona, 

stamdiameter och basal yta. De träd som hade högst fotosyntetiskaktivitet var de träd som även 

visade ett större upptag av kol och korrelerade även med trädens stamdiameter (Wiessert et 

al.,2016). Det innebär att planteras träd med mycket tillgång till solljus ges det bättre 

förutsättningar för högre kolupptag. Dock visades att resultatet inte var representativt för arten utan 

att det endast med säkerhet kan vara representativt för individuella träd. Detta är som tidigare 

nämnts samma problematik som i McHale et als (2009) studie där resultatet av att beräknad 

biomassa för hela populationen skiljde sig från att beräkna biomassan för endast ett individuellt 

träd. Vilket främst berodde på en för stor variation mellan stamdiametrarna. En variation på 60% i 

stamdiametern inom en art är att föredra (McHale et al., 2009). Det är därför osäkert om det 

beräknade kolupptaget i denna studie är representativt för arterna eller om det endast visar en grov 

uppskattning av hela populationen.   

När en hel population studeras istället för individuella träd vid bestämda regioner blir variationen 

i torrdensiteten försummad och är skenbart vid jämförelsen mellan Sorbus A. och Sorbus I. som 

har samma torrdensitet men ger ändå minimivärde respektive maximumvärde för lagrad kol. 

Tydligare och påtagligare resultat hade fåtts fram om torrdensiteten för de studerade träden mättes 

regionsbaserat (i Göteborg), om populationen hade mindre variationer mellan stamdiameter och 

om artspecifika allometriska ekvationer hade använts. Vidare missvisningar kan uppstå vid 

antagandet av att beräkna med biomassan i rotsystemet genom att multiplicera den beräknade 

biomassan med 1,28. Johansson & Gerhold (2003) beräknade att rötterna i skogsträd innehöll 18–

24% av det totala kolet i trädets biomassa, medan i urbana träd innehöll rötterna 16–41% av kolet.  

Av de tio arter som studerades har Sorbus I., Aseculus H. och Betula P. i genomsnitt högst mängd 

lagrad kol. För att sänka koldioxidhalten i atmosfären så är de tre arterna mest optimala att plantera, 
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enligt denna studie. Det anses dock inte optimalt att ha monokulturella ekosystem vilket även gäller 

inom städer. Pester och sjukdomar kan lätt spridas och ta ut hela populationer av träd om en art 

dominerar. Det är rekommenderat att ha ett maximum av 10–15% av en art i en stad. Detta är sällan 

fallet, till exempel i Stockholm, Sverige dominerar lönnsläktet med 20% och i Tampere, Finland 

dominerar björksläktet med 39,1 % (Sjöman, 2010). Även i städer krävs biologisk mångfald, vilket 

är enklare att uppnå i parker än vid gator då fler arter är känsligare för att växa vid gator jämfört 

med i parker (Sjöman, 2010).  

4.4.  Urbana träd som kolsänka i Göteborg 

Tabell 5 Årligt upptag av träd i infrastrukturnära vegetation och hela Göteborgs geografiska område 

(Lindberg et al., 2013). Det beräkna kolupptaget av förvaltade träd under deras livstid. Med motsvarande 

koldioxidupptag. Och procentandel upptagen koldioxid av årligt koldioxidutsläpp i Göteborg. 

 Årligt kolupptag Kolupptag under livstid CO2 % 

Infrastrukturnära 

vegetation 

294 ton  N/A 1079 ton 0,04  

Hela Göteborgs vegetation 37 810 ton N/A 138 763 ton 5,8 

Förvaltade träd N/A 64 118 ton 235 533 ton 9,8 

Årligt utsläpp i Göteborg   2 385 000 ton   

     

I genomsnitt har träden i Göteborg tagit upp 235 533 ton koldioxid under deras livstid från 

atmosfären. För att sätta det i förhållande släpptes det totalt ut 2 385 000 ton koldioxid i Göteborgs 

geografiska område år 2011 (Klimatstrategiskt program bilaga 1, 2013). Lindbergs et al. (2013) 

beräkningar visade en ackumulation av 294 ton kol årligen i infrastrukturnära vegetation vilket 

motsvarar ett upptag av 1079 ton koldioxid per år (tabell 5). I hela Göteborgs område beräknades 

ett upptag av 37 810 ton kol årligen, som motsvarar ett upptag av 138 763 ton koldioxid per år 

(Lindberg et al., 2013). Årligen tar infrastrukturnära vegetation alltså upp 0,04% koldioxid av det 

totala årliga utsläppet i Göteborg. Den totala vegetationen i Göteborg tar däremot upp 5,8% av det 

årliga utsläppet (Lindbergs et al., 2013). Givet att det totala lagrade kolet i de 43 635 träden i 

Göteborgs stad är 64 144 ton kol och att det med LiDAR beräknades att det årliga upptaget av kol 

vid infrastrukturnära vegetation låg på 294 ton kol per år (tabell 5). Tas det årligen upp 294 ton i 

infrastrukturnära vegetation och det beräknade lagrade kolet i de förvaltade träden i denna studie, 

kan det räknas ut hur många år det tar för infrastrukturnära träd att ta upp den mängden.  

64 144 𝑡𝑜𝑛

294 𝑡𝑜𝑛/å𝑟
 = 218 å𝑟 

Alltså skulle det ta 218 år att lagra 9,8% av det kol som släpps ut årligen i Göteborg. Anledningen 

till att det beräknades med infrastrukturnära vegetation är på grund av ett antagande att de 

förvaltade träden i Göteborg samt de träd som tillhör fastighetsbolag befinner sig nära infrastruktur. 

Sannerligen tas det upp mer koldioxid av den totala vegetationen i Göteborg än vad som har 

beräknats i denna studie då det enbart är förvaltade träd som studerats samt ett visst antal trädarter. 

Mycket har dessutom baserats på grova approximationer och antaganden.  
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Göteborgs stad trädpolicy, Grönstrategi för en tät och grön stad (Park och naturnämnden, 2014) 

och Stadens träd- policy för park och gatuträd i Göteborg (Park och naturförvaltningen, 2016) har 

bra och fullkomlig information om vad som är viktigt med urbana träd och deras sociala samt 

ekologiska värde. USDA Forest Service utvecklade verktyget i-Tree som beräknar olika 

ekosystemtjänster som de specifika trädarterna erbjuder (McPherson et al., 2016; itreetools, 2020). 

Genom att skriva in sin trädinventering i programmet kan myndigheter/företag uppskatta hur 

mycket träden tar upp av en viss luftförorening bland annat koldioxidupptag, hur mycket av 

dagvattnet det kan ta hand om, reglering av temperatur och hur de ekonomiskt gynnar staden genom 

att sänka nedkylnings- och uppvärmningskostnaden i byggnader. Under senare år har i-Tree 

utvecklats för att kunna användas i Europa och håller nu på att utvecklas på SLU för att användas 

av flera kommuner, bolag, företag och institutioner i Sverige. Detta kan bli till stor hjälp vid 

planering av grön infrastruktur (SLU, 2018; itreetools, 2020). 

5. Slutsats 
Analysen visade en stor mellanartsvariation (P <0,0001) mellan de flesta trädarterna, vilket 

bekräftar hypotesen om att den lagrade kolmängden skiljer sig mellan art. Vidare visar analysen 

mellan tre arter ingen skillnad mellan plats, vilket motsäger hypotesen om att träds potential att 

lagra kol beror på vart de planteras. För övrigt visas ett relativt lågt upptag av koldioxid i stadens 

infrastrukturnära vegetation. Även om mer kunskap om träden kan underlätta att planera en bra 

grön infrastruktur är det nog inte av största behov att plantera träd för en koldioxidsänka. Behovet 

ligger snarare i att plantera träd som bäst överlever och frodas i Göteborg samt kan klara de 

kommande klimatförändringarna. Då träd som trivs tar upp mer kol ses det samtidigt till att träden 

fungerar som bra kolsänkor. Ett hjälpmedel till detta är att använda sig av biokol som kan öka 

tillgång till vatten och näring till trädet. Genom att använda det erhålls både friskare träd och kol 

binds till marken. 

När verktyget i-Tree kommer i bruk blir det förhoppningsvis mer detaljerad planering kring 

ekosystemtjänster då de erbjuder ett enkelt sätt att beräkna värdet av individuella träd och vilka 

ekosystemtjänster som ska prioriteras.  
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