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Förord 

Denna studie hanterar mycket kort hur vegetation planeras i gaturum och vägnära miljöer och hur 

dessa planer tar upp effekter på luftkvalitet och trafiksäkerhet i vägnära urbana miljöer i Sverige. 

Slutprodukten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och 

slutsatser i denna PM är författarnas och överensstämmer inte med nödvändighet med varken 

Trafikverkets eller VTI:s ståndpunkter och slutsatser. 

Under arbetet har Sara Janhäll ansvarat för projektledning samt hanteringen av luftkvalitet och 

planeringsdokumentation och Annika Jägerbrand för trafiksäkerhet.  
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Sammanfattning 

Vägnära vegetation i staden – påverkan på trafiksäkerhet och luftkvalitet 

av Sara Janhäll (VTI, nu RISE-Research Institutes of Sweden) och Annika Jägerbrand (VTI, nu 

Calluna AB och Jönköpings universitet) 

 

Att använda vegetation för att minska halterna av luftföroreningar i tätorter har blivit alltmer vanligt. 

Tidigare studier har visat att vegetationen bör placeras nära källan för att underlätta rening av luften 

via filtrering. Det finns också andra aspekter på hur vegetationen ska designas för att ge positiva 

effekter på luftkvaliteten. Då placeringen av vegetation mycket nära trafiken också kan ge effekter på 

trafiksäkerheten har denna studie kombinerat de nya rekommendationerna avseende luftkvalitet med 

en genomgång av hur vegetation behandlas i de planeringsprocesser som är aktuella för vägnära 

vegetation och hur vägnära vegetation påverkar trafiksäkerheten. Denna studie har genomförts främst 

med hjälp av litteraturstudier, både av vetenskaplig litteratur och av handledningar och annan typ av 

skriftligt material inom området.  

Viktiga slutsatser av studien är att vegetation behandlas på olika sätt i olika delar av 

planeringsprocesserna, vilket kan göra att hanteringen av vägnära vegetation ibland försvåras. Vår 

bedömning är att vägplanering och vegetationsplanering kan behöva integreras i fler fall. 

Avseende trafiksäkerhet finns rekommendationer om att röja den vegetation som hindrar synbarheten, 

både direkt och genom att skugga behövlig belysning. Det finns också anledning att hålla 

stamdiametrar nere för att minska risken för allvarlig skada, samt att beakta hur vegetation kan ta upp 

krockkrafter och minska skaderisken. Vegetationen kan också ha positiva trafiksäkerhetseffekter 

genom visuell eller fysisk avgränsning, skydda mot bländning eller användas som en 

hastighetsdämpande åtgärd.  
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1. Bakgrund 

Målen en hållbar transportsektor och hållbara stadsmiljöer kräver en balans mellan krav på 

trafiksäkerhet och de miljö- och andra effekter som vägområdet och trafiken har. Vegetationens 

betydelse för människors upplevelse, livskvalitet och hälsa har alltmer uppmärksammats under senare 

år och samtidigt har nya regelverk för grön infrastruktur införts, se exempelvis COM (2013). Detta 

betyder högre krav på att gröna ytor och områden integreras på ett bra sätt i våra städer och 

infrastruktur utan att de har negativa effekter på andra aspekter, såsom trafiksäkerhet.    

Den största källan till luftföroreningar i urbanmiljö är trafiken. Ett av skälen till att öka mängden 

vegetation kan vara att förbättra luftkvaliteten i staden och rekommendationer har tidigare tagits fram 

avseende formen av vegetationen i relation till partikelföroreningar i luft (Janhäll, 2015a; Janhäll, 

2015b). Dessa förordar att vegetationen ska placeras nära föroreningskällan, samt att 

luftgenomströmningen nära föroreningskällor bör underlättas. Särskilt rekommendationen att placera 

vegetation nära trafiken för att underlätta deposition av föroreningar på vegetationsytan kan emellertid 

ge oönskade effekter på trafiksäkerheten. Att undersöka dessa båda aspekter av vägnära vegetation i 

staden (luftkvalitet respektive trafiksäkerhet) är det grundläggande syftet med denna studie. 

Projektets syfte innebär således att undersöka hur trafiknära vegetation kan påverka trafiksäkerheten i 

urbana miljöer, där många människor riskerar att exponeras för luftföroreningar. Resultat från andra 

miljöer har dock använts när studier i urbana miljöer har saknats. Arbetet har främst genomförts 

genom litteraturstudier.  

Fokus i studien är hur rekommendationerna avseende vegetation med hänsyn till luftkvalitet påverkar 

trafiksäkerheten och hur dessa frågor hanteras i planeringsprocessen idag. Det finns dock många fler 

aspekter som bör beaktas för att man ska kunna värdera hela nyttan med vegetation eller grön 

infrastruktur i urbana miljöer. Dessa aspekter har inte undersökts i detalj. I denna studie inkluderar 

ordet vegetation alla typer av växtlighet, inklusive t.ex. anlagda grönytor, enstaka träd och ogräs. 

Mer specifika mål med studien är att:  

1. Ta fram kunskap om samband mellan trafiknära vegetation och trafiksäkerhet. 

2. Beskriva hur planeringen av vegetation i trafiknära miljöer sker idag.  

3. Finna optimala val av vegetation som uppfyller trafiksäkerhetsmål och luftkvalitetsmål, 

samt är möjliga att plantera i stadsmiljö. 

Studien beskriver först kort hur vegetation planeras i urbanmiljö idag, baserat på en genomgång av 

rapporter och handledningar som används vid urban planering. Sedan sammanfattas de tidigare 

framtagna rekommendationerna avseende hur vegetation kan utnyttjas för luftkvalitetsförbättrande 

åtgärder. För- och nackdelar med olika former av vegetation i stadsmiljöer, främst relaterat till 

luftkvalitet och trafiksäkerhet, diskuteras också. De senare delarna av studien baseras både på 

vetenskaplig litteratur och annat skriftligt material. Den avslutas med hur vegetation i staden kan 

planeras utifrån ett kombinerat luftkvalitets- och trafiksäkerhetsperspektiv. 

Författarna till denna PM är experter på luftföroreningar, främst partiklar, respektive växtekologi och 

trafiksäkerhet. 
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2. Metoder 

Projektet baseras i stor utsträckning på litteraturstudier. Litteratursökningen har genomförts i tre 

separata delar:  

1. Stöd för planering av trafiknära vegetation,  

2. Vegetation och trafiksäkerhet,  

3. Vegetation och luftkvalitet.  

2.1. Stöd för planering av trafiknära vegetation.  

För att få en grundläggande förståelse för de regler och planeringsstöd som finns tillgängliga via 

internet och andra direkta kanaler har en enkel och icke systematisk litteraturstudie genomförts. De 

befintliga stöd för planering av trafiknära vegetation som används i dagsläget har studerats via sökning 

i icke-vetenskaplig litteratur. Utgångspunkten har varit att söka via Trafikverket, kommuner och andra 

genomförare. Rent juridiska aspekter har inte studerats inom projektet. Digitala källor som relaterar 

allmänt till planering av trafikmiljöer samt till drift och underhåll av trafikmiljöer har tagits fram. 

Dessa har både lästs övergripande och sökts igenom på vegetationsrelaterade ord, såsom träd, 

vegetation, växtlighet, buske, grön etc. Orden har varierats något i förhållande till den text som 

genomsökts. Ordsökningen har varit ett sätt att kunna kvantifiera de inriktningar etc. som har 

uppdagats vid genomläsningen. 

Utöver dessa trafikplanerande och stadsplanerande stöd har vegetationsplaneringen hanterats via 

genomläsning och sökning i ett antal olika grönplaner och översiktsplaner, för att studera hur 

trafiknära vegetation hanteras i dessa sammanhang. Denna studie baseras på grönplaner från 

Göteborgs stad, Centrala Älvstaden (i Göteborg), Solna stad, Malmö, Örnsköldsvik, Sundbyberg, 

Mölndal samt sammanfattningen som beskrivs i Boverkets rapport om Grönstruktur i landets 

kommuner (2012). Valet av planer har baserats på att täcka in olika storlek på kommuner och 

tillgänglighet av planer. I dessa skrifter har fokus legat på att studera hur vegetation i trafiknära lägen 

hanteras. 

Därefter analyserades hur vegetation påverkar olika delar av den urbana miljön, med fokus på 

luftkvalitet och trafiksäkerhet, men där även trygghet och övriga effekter såsom buller, estetik och 

skötsel, ingår. Alla dessa delar av den urbana miljön ger olika perspektiv på hur vegetationen bör 

planeras.   

2.2. Vegetation och trafiksäkerhet 

Litteratursökningen av vegetation och trafiksäkerhet har huvudsakligen genomförts genom sökningar i 

Scopus (Scopus, 2015). Scopus är en bibliografisk databas med fokus på vetenskapliga artiklar inom 

många discipliner och forskningsområden.  

Litteratursökningarna har inkluderat de trafiksäkerhetsaspekter som vi tidigare har identifierat i arbetet 

med projektbeskrivningen, d.v.s.  

• sikthinder och/eller distraktion 

• krock med vegetation som orsakar skador  

Även möjligheter att använda vegetation som trafiksäkerhetshöjande moment har ingått:  

• vegetation som hastighetsdämpande åtgärd 

• vegetation som barriär mellan oskyddade trafikanter och fordon  

• vegetation som mjuk barriär/buffert mot avåkning, krock och frontalkollisioner.  
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I många fall har exempel från landsbygdsmiljö använts för att illustrera trafiksäkerhetsaspekter då 

tillgången på uppgifter från urbana miljöer är begränsade. Den första sökningen genomfördes 2015-

06-11 på söktermerna ”traffic calming” och gav 436 träffar, varav de flesta irrelevanta för denna 

studies fokusområde. Därför användes denna sökterm i kombinationer med ”vegetation” (3 träffar) 

eller ”plants” (9 träffar). Termen ”vehicle speed vegetation” gav 42 träffar och ”vehicle speed plants” 

230. I och med sökningarna identifierades två viktiga referenser (Fitzpatrick m.fl., 2014; Naderi, 2003) 

vars referenser och framtida citeringar genomsöktes utifrån relevans för studiens ämnesområde.  

Den andra litteratursökningen i Scopus genomfördes 2015-09-19 på följande söktermer: ”traffic safety 

vegetation” (69); ”traffic safety trees” (365); ”traffic  safety  bush” (10); ”vegetation driving behavior 

vehicle”(8); ”vegetation accidents vehicle urban” (6); ”fatal accidents trees urban” (6); 

”crash  severity  trees  urban” (9); ”vehicle  impact  test  vegetation” (26); 

“vehicle  impact  test  bushes” (5); “vehicle  impact  test  trees” (56) och   

“vehicle  impact  test  hedge” (11).  

Kompletterande sökningar gjordes ibland i google (www.google.se) och på trafikverkets hemsida för 

att hitta specifik information såsom svenska termer, eller för att hitta riktlinjer eller policys för 

området.  

2.3. Vegetation och luftkvalitet 

Avseende hur vegetation används för att förbättra luftkvaliteten i staden har en genomarbetad analys 

av vetenskaplig litteratur genomförts och presenterats både vetenskapligt (Janhäll, 2015a) och som 

svensk rapport (Janhäll, 2015b). Resultaten från den studien gav rekommendationer avseende design 

av urban vegetation med fokus på luftkvalitetseffekter. Dessa rekommendationer har även redovisats i 

bakgrundsbeskrivningen i denna PM. I denna PM analyseras sedan hur dessa rekommendationer 

påverkar trafiksäkerheten. 

 

http://www.google.se/
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3. Planeringsstöd för vegetation på gatumark 

Planeringen av vegetation i gatumiljöer beskrivs på flera platser i de tillgängliga vägledningarna och 

dokumenten, vilket kan ge olika resultat av planeringen beroende på i vilken del av organisationen 

processen startar, såsom från gatumark och framkomlighet eller från parkförvaltningen med större 

fokus på trivsel. Det systematiska synsätt och arbetssätt som används för bebyggelse och 

kommunikationer bör användas även för grönstrukturen. Här beskrivs först den kommunala 

planeringen, sedan planeringen av gaturummet och sist den planering som helt fokuserar på vegetation 

i kommunerna, med fokus på grönplaner. 

Olika nationella myndigheter, länsstyrelser och vissa regionala organ, men även kommuner, har ett 

ansvar att se till att både metoder och kunskapsunderlag blir anpassade för de olika målgrupper som 

adresseras, så att kommunala politiker, tjänstemän, fastighetsägare och andra aktörer utan problem kan 

använda dem i sin planering. Ansvar och processer beskrivs nedan baserat på information från 

Boverkets hemsida1. 

Kommunen ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten, enligt 2 § 1 kap. plan- och 

bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Bebyggelsen ska bland annat utformas så att invånarna har nära till 

parker och andra grönområden, vilket gör att kommunerna ofta upprättar egna grönplaner där 

maximala avstånd till parker anges. Kommunerna ska i planläggningen ta hänsyn till natur- och 

kulturvärden samt miljö- och klimataspekter. I planläggningen och bygglovsprövningen ska 

hushållning med mark- och vattenområden tillämpas enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. PBL kräver att 

bygglov och andra prövningar ska göras med hänsyn både till allmänna och enskilda intressen. I 2 kap. 

PBL anges vad som menas med allmänna intressen. 

Bestämmelser om regionplanering finns i 7 kap. PBL, men det finns inga lagstadgade krav på innehåll 

i en regionplan. En regionplan, liksom en översiktsplan, är vägledande men inte bindande. 

Regionplaner finns bland annat för Stockholmsområdet, för Västerbotten, och för Jämtland-

Härjedalen. Förberedelser för en sådan plan i Göteborgsregionen finns. 

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan, som gäller för hela kommunen. Den ska visa 

grunddragen i hur kommunen vill använda mark- och vattenområden. I översiktsplanen ska 

kommunen göra avvägningar mellan allmänna intressen enligt 2 kap PBL. Kommunen ska även 

redovisa hur den tänker sig både att tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt klara 

gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Reglerna för utformning av en översiktsplan 

finns i 3 kap. PBL. I översiktsplanen tar kommunen bland annat ställning till hur grönstrukturen ska 

utvecklas. Som underlag i arbetet kan kommunen arbeta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP, 

se nedan) i form av ett grönstrukturprogram eller grönplan, som hjälper kommunen att sammanställa 

kunskap om de gröna områdenas betydelse för den egna kommunen. I dessa sammanhang avses främst 

större sammanhängande ytor med vegetation och inte i första hand vegetation i gaturummet. 

Översiktsplanen är vägledande för de detaljplaner och områdesbestämmelser som finns i området. 

Översiktsplanen är också vägledande för övriga beslut om mark- och vattenanvändning, både 

kommunens egna och andra myndigheters. Kommunens ställningstaganden kring hållbar utveckling 

ingår i översiktsplanen och i processen kring översiktsplaneringen finns goda möjligheter att planera 

för att både utveckla och bevara natur- och grönstrukturvärden. 

Fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) har samma rättsliga status som översiktsplanen men 

behandlar ett begränsat geografiskt område. Här kan den gröna infrastrukturen och behov av 

spridningskorridorer beskrivas i detalj och strategier för att säkra och utveckla grön infrastruktur och 

                                                      

 

1 www.boverket.se  

http://www.boverket.se/
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dess samspel med gatunät och bebyggelse kan utvecklas. Dessa planer skulle således kunna innehålla 

mindre spridningskorridorer i direkt anslutning till vägbanor etc. 

Översiktsplanen kan också kompletteras med ett tematiskt tillägg (TÖP) som behandlar frågor man 

vill ta upp eller utveckla mer än vad som är möjligt i en översiktsplan. För ett tematiskt tillägg gäller 

samma regler som för översiktsplanen, förutom att utställningsprocessen är kortare. Ett antal 

kommuner har antagit grönstrukturprogram som tematiskt tillägg till sina översiktsplaner.  

I 4 kap. PBL finns bestämmelser om hur kommunen genom detaljplan får reglera mark- och 

vattenområden, bebyggelse samt byggnadsverk. I detaljplanen kan kommunen ange 

skyddsbestämmelser för allmänna platser eller tomter samt ange bestämmelser om vegetationen och 

om markytans utformning. I planen kan kommunen även ange att det krävs marklov för trädfällning. 

Områdesbestämmelser används för att reglera grunddragen för mark- och vattenområden för 

bebyggelse. Områdesbestämmelser används för områden där detaljplanering inte är aktuellt men där 

bestämmelser behövs för att säkerställa översiktsplanens syfte eller för att tillgodose riksintresse enligt 

3 och 4 kap. miljöbalken. I 4 kap. PBL finns regler om vad som får regleras dels med detaljplan, dels 

med områdesbestämmelser. 

Kommunen kan också arbeta med genomförandeavtal, som är ett frivilligt avtal om frågor som inte går 

att reglera i själva detaljplanen. Två vanliga typer är markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Båda 

är civilrättsliga avtal och gäller bara mellan de parter som har skrivit på avtalet. Om marken eller 

fastigheten säljs upphör avtalet att gälla. Malmö har t.ex. utnyttjat dessa avtal för att byggherrarna 

skulle lova att arbeta med grönytefaktorn i sitt byggande. De kan också användas för att säkerställa 

buskar vid urbana vägnät etc. När kommunen äger mark i attraktiva lägen, har de goda förutsättningar 

att styra utvecklingen av mark- och vattenanvändning. 

En miljöbedömning ska alltid göras när man tar fram översiktsplaner och i vissa fall när man tar fram 

detaljplaner som rör betydande grönområde eller tematiska tillägg till eller fördjupningar av 

översiktsplanen. Miljöbedömningen ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

beskriver direkta och indirekta effekter på miljön av den verksamhet som planeras. Former för 

miljöbedömning regleras i miljöbalkens 6 kap. 

I 3 och 4 kap. miljöbalken och hushållningsförordningen (SFS 1998:896) finns regler om 

hushållningen med mark- och vattenområden av riksintresse. Områden av riksintresse pekas ut i dialog 

mellan stat (central myndighet och länsstyrelse) och kommun. Aktuella bestämmelser för arbetet med 

grönstruktur finns i 3 kap. miljöbalken: 2 § reglerar stora orörda områden och 3 § reglerar ekologiskt 

känsliga områden. Enligt 6 § ska områden som har betydelse från allmän synpunkt med anledning av 

deras naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden är enligt denna 

paragraf särskilt viktiga i och i närheten av tätorter. Här står även att områden av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

natur- och kulturmiljön. I översiktsplanen ska kommunen tydligt redovisa för hur de tänker ta hänsyn 

till områden av riksintresse i kommunen. Förutom PBL ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas i mål 

och ärenden som prövas enligt ett flertal andra lagar. 

För att underlätta utvecklingen av en ändamålsenlig grönstruktur i den fysiska planeringen krävs 

tydliga och användbara underlag. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö följer Boverket årligen upp 

sedan 2006 genom miljömålsenkäten till kommunerna. Här svarar kommunerna på frågor om sin 

tillgång på planeringsunderlag för grönstruktur och huruvida grönstrukturen finns med i 

översiktsplanen. 

År 2011 hade 23 procent av kommunerna kommunomfattande grönstrukturprogram, och 15 procent 

för en del av kommunen. I 14 procent pågår arbete. Dessa program redovisas dock relativt sällan i 

översiktsplanen. 2014 hade andelen med grönstrukturprogram ökat till 32 procent respektive 16 
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procent, medan 14 procent hade ett pågående arbete. Andelen kommuner som arbetar med grönplaner 

ökar alltså. Storstadskommunerna ligger i täten medan glesbygdskommunerna inte har prioriterat 

dessa planer hittills (www.boverket.se, 2015-10-26). 

Hur vegetationen i staden ska förändras planeras på flera geografiska nivåer, från översiktsplan till 

detaljplan, men påverkas också av beslut under genomförandet på plats, vilka påverkas starkt av 

praktiska hänsyn. I översiktsplanen finns ofta strategiska mål som t.ex. ”antalet parker bör öka”, 

”större andel av dagvattnet bör tas om hand på plats”, ”trädplanteringar längs gator bör underlättas” 

(se exempel på trädplantering i Figur 1). Dessa strategiska mål kan så småningom få praktiska 

konsekvenser i stadsmiljön genom konkreta beslut i detaljplanerna där besluten kan vara ”här ska en 

park anläggas”, ”tillse att sikten vid utfarten inte begränsas”.  

 

Figur 1. Ofta placeras träd i urbanmiljö nära vägbanan vilket kan innebära både risk för påkörning 

och begränsad sikt. (Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, foto: Janhäll 2015) 

Vegetationen i stadsmiljön anläggs både som större parkområden och som krukor/rondeller i 

gaturummet. Olika stora ytor av vegetation har också olika funktion, där stora naturområden främst är 

till för friluftsliv och rekreation samt skydd av naturvärden, medan blommor i krukor främst har rent 

estetiska värden, även om många andra aspekter samtidigt påverkas. De olika skalorna beskrivs på 

något olika sätt i olika grönplaner, men kan exempelvis beskrivas på följande sätt:  

1. natur utanför staden 

2. stora parker 

3. kvartersparker, t.ex. enstaka tomter eller innergårdar 

4. stråk av grönyta, t.ex. för att undvika barriärer för vilt och växter 

5. gräsmattor 

6. mindre växtlighet, t.ex. buskar och gröna väggar längs gator 

7. växter i krukor 

I alla de studerade översiktsplanerna och grönplanerna har vegetation hanterats i mycket positiva 

ordalag. Trots detta byggs i dagsläget miljöer med mycket begränsat inslag av vegetation. För att 

förstå varför de positiva planerna avseende ökat inslag av vegetation i stadsmiljö inte alltid 

implementeras har även planering av stadsmiljön och särskilt trafiknära miljöer i staden studerats.  

http://www.boverket.se/


 

VTI PM  15 

 

3.1. Urban väg- och gatuplanering  

I genomläsningen av handledningar och rekommendationer avseende trafikmiljöer i staden är det 

tydligt att vegetation sällan finns med i beskrivningarna. Här finns mycket få träffar på de 

”vegetationsrelaterade” ord som har använts som indikator för information om hur vegetationen ska 

hanteras. Byggnadsdelar är ofta detaljerat beskrivna, till exempel bredd på olika typer av körbanor, 

utformning av belysning, lutning på vägbana etc., medan vegetation som buskar och träd sällan 

beskrivs alls (Trafikverket, 2012a,b). Vegetationen kan ibland finnas med i form av utsmyckning eller 

bländningsskydd, och då i princip helt utbytbar mot konst eller andra byggda objekt. Vegetationen ses 

i dessa skrifter sällan som något positivt. Det handlar främst om att vegetationen skymmer sikten och 

behöver tuktas, samt att kostnaderna kan öka då vegetation behöver underhåll såsom klippning, 

bortforsling av löv etc. Man tar också ibland upp problemet för allergiker som inte tål viss vegetation 

(Trafikverket, 2012b). I en tidigare version av Vägars och gators utformning, där både krav och råd 

fanns i samma skrift (Trafikverket, 2004) finns en 106 sidor lång del om tätorter varav två sidor ägnas 

åt vegetation i gaturummet. Här rekommenderas att man visar stor hänsyn till att träd kräver stort 

utrymme och om utrymmet i gaturummet är begränsat bör man istället satsa på annan vegetation, 

belysning, döda material och annan utrustning. Träd rekommenderas dock för att skapa olika rum, och 

man varnar för att om träden står mer än 4 meter från vägkant eller kantstöd minskar trädens 

rumsbildande verkan. I övrigt var vegetationsråden klart begränsade. Uppdateringen från versionen 

från 2012 till dagens 2015 har inte förändrat bilden avseende informationen om vegetation. 

Ett vanligt påpekande är att vegetation inte får hindra sikt mot annan trafik, mellan biltrafik och 

oskyddade trafikanter, samt att skyltar inte ska skymmas av vegetationen (exempel i Figur 2). 

Vegetationen bör ofta hållas låg kring vägen även i landsbygd, för att inte hindra sikten (Trafikverket, 

2011). Denna rekommendation går tvärt emot vad som är önskvärt utifrån luftkvalitetssynpunkt, enligt 

vilken vegetationen bör ligga nära vägtrafiken för att kunna utgöra ett bra luftfilter.  

  

Figur 2. Begränsad sikt för en vuxen person på grund av vegetation i stadsmiljö kan vara ett stort 

problem för trafiksäkerheten. (Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, foto: Janhäll 2015) 

Stadsplaneringen har under senare år varit fokuserad på förtätning av staden. Risken är att detta kan 

leda till mindre mängd grönyta i staden. Det finns dock studier som tyder på att boende i vissa 

innerstadsdelar upplever mindre brist på parker och naturområden än boende i vissa ”gröna” förorter 

(Ståhle, 2005). Säretun (2011) diskuterar intressekonflikten mellan ökad mängd vegetation i staden 

och en tätare stad, främst då ökad vegetation oftast verkställs genom att öka mängden grönytor. Den 

tätare staden är ofta ett argument för att minska behovet av transporter och göra staden mer hållbar. 

Detta har också diskuterats i rekommendationer för utformning av gatumiljöer (Malmö stad, 2006). 

Utgångspunkten har varit diskussioner om att nyplanerade gator i Malmö blir allt bredare, vilket ses 

som negativt för stadsbilden. Skälet till att gatorna blir bredare är ökade krav på trafiksäkerhet, 
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planteringsbredder, en ökad satsning på cykelbanor och en öppen dagvattenhantering. 

Rekommendationerna, som är en rapport innehållande 104 sidor, innehåller 2 sidor som handlar direkt 

om vegetation och plantering. ”Växlighet och grönska har stor betydelse för upplevelsen av staden. 

Förutom de rent visuella effekterna bidrar trädplanteringarna och övrig vegetation till ett förbättrat 

mikroklimat, bl.a. genom ökad luftfuktighet och temperaturutjämning. Träden anses också ha en 

positiv effekt på luftkvaliteten, bl.a. förbättras stofthaltsvärden och lokalklimat. Trädplanterade gator 

har även en fartdämpande effekt på trafiken genom att träden längs gatan ger ett visuellt intryck av att 

gatorna är smalare. Träd längs gatorna hjälper även trafikanterna genom att förtydliga och styra deras 

färdväg” (Malmö stad, 2006). Fokus avseende vegetation är träd, vilket bl.a. syns i checklistan för 

planering som avseende vegetation endast tar upp trädplantering. Den positiva effekten på 

luftkvaliteten har ifrågasatts, särskilt avseende träd i trafikerade gaturum, t.ex. av Andersson-Sköld 

m.fl. (2015).  

Många av de skrifter som beskriver väg- och gatuplaneringen tar upp vegetation i största allmänhet i 

positiva ordalag, men fokuserar sedan helt på en enstaka form av vegetation, ofta träd, vilket kan göra 

att andra vegetationstyper glöms bort. I Malmös beskrivning av gaturum är det träd som är intressant, 

medan andra planeringsdokument utger sig för att hantera vegetation allmänt, men bara hanterar 

parkmiljöer och missar buskar längs hus etc. 

Det finns också råd som hanterar planering ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, såsom Trafiksäkra staden 

– Handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram från Sveriges kommuner och 

landsting (2013). Här finns ordet träd endast med en gång, vegetation och buske inte alls. Man kan 

dock nyttja handboken för att bedöma t.ex. risker vid påkörning av trädstammar etc. i olika 

hastigheter. Denna aspekt kommer också att behandlas i kapitel 4 om trafiksäkerhet. 

3.2. Vegetationsplanering  

De kommunala planeringsdokument som är direkt riktade mot vegetationsplanering är framförallt 

grönplanerna. Dessa ligger ofta som komplement till översiktsplaneringen. I översiktsplaneringen är 

vegetationen ofta beskriven i positiva ordalag. ”Grönområden kan också förbättra klimatet i en torr 

och dammig stadsmiljö och bjuda på angenäma syn- och hörselupplevelser även för omgivningarna. I 

vissa fall kan grönytor användas som buffert mellan till exempel bostadsområden och störande 

verksamheter” (Göteborg stad, 2009). Man ser stora fördelar med gröna områden som ger rekreation 

och vila. Grönplanen tar upp grönstrukturen i tätorten medan naturvårdsprogrammet behandlar skötsel 

av naturen. 

Ett sätt att beskriva hur mycket vegetation som finns i en stadsmiljö är att beräkna ett grönyteindex 

eller grönytefaktor. Grönytefaktorn mäter hur ekosystemtjänster – gratistjänster från naturen för 

människor – produceras av naturens gröna och blå miljöer, dvs vegetation och öppna vattenytor. 

Begreppet grönytefaktorn kommer ursprungligen ifrån Berlin, Tyskland, och introducerades i Sverige 

i samband med Bo01-mässan i Malmö (Emanuelsson and Persson, 2014; stadsbyggnad.org, 2015). 

Definitionen kan skilja sig mellan olika användare, men principen är dock alltid att ange andelen 

vegetationsyta i relation till totalyta. Oftast värderas olika typer av vegetation olika, t.ex. värderingen 

av gräsmark jämfört med träd, vilket kan leda till att användbarheten av grönyteindexen kan variera 

beroende på sammanhang. 

Många kommuner har tagit beslut om grönplaner, där riktlinjer för vegetationsplaneringen i 

kommunerna beskrivs. Gemensamt för de grönplaner som har studerats här är att de är detaljerade och 

rikt illustrerade, samt att de innehåller detaljerade beskrivningar av grönstruktur och estetisk 

vegetation i olika delar av kommunerna. De studerade grönplanerna fokuserar främst på parker och 

större områden. De berör sällan vegetation i trafikmiljöer, vilka kan ha betydelse för luftkvaliteten. 

Vegetation nämns i stor utsträckning i relation till friluftsliv, till exempel i Göteborgs översiktsplan: 

”Göteborg ska kunna erbjuda goda rekreationsmöjligheter och vara en hälsosam, mänsklig och trygg 
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stad genom att tillgången till grönska, lek, idrott, föreningsliv ökas.” (Göteborgs stad, 2009, och 

exempel i Figur 3). 

 

Figur 3. Många grönplaner hanterar främst vegetation i relation till friluftsliv. (foto: Janhäll, 2015) 

Vissa större kommuner tar upp fördelarna med att ha gröna korridorer, där vilt och växtlighet kan ta 

sig fram och inte hindras av de barriärer som större vägar och byggnation utgör. Exempel på barriärer 

är vägar med viltstängsel som gör att vilt från olika näraliggande områden inte kan utbyta genbankar. 

För att minska barriärer anläggs ibland ekodukter, d.v.s. viadukter över vägar och andra barriärer som 

är tillräckligt breda och med tillräckligt mycket vegetation för att underlätta för vilt att passera, men 

också för att underlätta spridning av växter över barriären.  

Göteborgs översiktsplan säger att ”Det blir allt viktigare att använda gröna ytor och vatten som 

gestaltande element i en stad som byggs tätare” (Göteborgs stad, 2009). Detta kan exemplifieras med 

beskrivningen av hanteringen i Göteborgs kommun, där översiktsplan, miljömål och budget, samt ett 

antal mer detaljerade styrdokument ligger till grund för de tre delstrategierna Grönstrategi, 

Trafikstrategi och Strategi för utbyggnadsplanering (Figur 4). Vegetationen i översiktsplanen refererar 

till grönstrategin i sin beskrivning. 
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Figur 4. Göteborgs planeringsstruktur med olika planer, strategier och policyer (publicerad med 

tillstånd från Helena Bjarnegård, Park och Natur, Göteborgs stad 2016-11-18). 

Hur långt olika kommuner har kommit i sin gröna planering diskuteras i Boverkets rapport 

Grönstruktur i landets kommuner (2012) där man också hänvisar till Miljömålsenkäten 

(www.boverket.se) som redovisar antalet kommuner som till exempel har antagit en grönplan, och hur 

god tillgång man har på utredare med rätt kompetens för grönplanearbetet.  

Göteborgs översiktsplan är alltså mycket positiv till vegetation i gröna områden, men vi hittar inte 

någon skrivning om vegetationen i gaturum och trafiknära lägen. Intrycket av översiktsplanen är att 

fokus ligger på rekreation och ytor minst i storleken ett kvarter. I Grönstrategin däremot finns ett 

avsnitt som heter ”Utveckla mer grönt i den hårdgjorda staden”, där arkitektoniska effekter och trivsel, 

samt effekter rörande klimat, luftkvalitet, buller etc. diskuteras kort. Detta avsnitt utgör en sida av de 

86 sidor Grönstrategin innehåller, och en del av den begränsade texten handlar allmänt om biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster etc. 

Malmös grönplan har en rekreativ och biologisk utgångspunkt, med två relativt översiktliga 

utvecklingsförslag: 

• ett förslag till grön struktur (en grön stomme) som beskriver grönytornas storlek, 

placering och inbördes samband 

• ett förslag till biotopsammansättning (ett biotoputvecklingsförslag) som beskriver de 

gröna miljöernas biotopinnehåll och uppbyggnad. 

Malmös grönplan går inte närmare in på utformningen/gestaltningen av de gröna arealer som föreslås. 

Grönplanen utgör ett underlag för den fysiska planeringen och ska vara vägledande för beslut i 

allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete. 

Grönstrukturen i Mölndals kommun växlar till innehåll och karaktär (Mölndals stad, 2013). Närheten 

till naturen med skogar, sjöar och vattendrag är en stor tillgång för kommunens invånare. 

Tillgängligheten till dessa områden skiftar beroende på var man befinner sig i kommunen. Det är av 

stor vikt att park- och grönområden i tätorterna håller en god kontakt med omgivande grönområden. I 

vissa delar av kommunen behöver kontakten förbättras mellan tätorterna och omgivande natur för att 

underlätta för människor att på ett naturligt sätt nå närliggande rekreationsområden och för att 

förbättra de ekologiska spridningskorridorerna. En viktig grundprincip är att alla kommundelar ska 

vara länkade till den övergripande grönstrukturen vid lokalisering av parker och s.k. ”närnatur” eller 

http://www.boverket.se/
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vid anspråkstagande av naturmark till bebyggelse. Viktiga grönstråk som föreslås utvecklas och 

bevaras framgår av grönstrukturplanen inklusive natur och kulturkartan (www.molndal.se). Inom 

stadsbebyggelsen är det även viktigt att utveckla gröna stråk för lokala rörelser med fordon eller till 

fots (Mölndals naturvårdsplan, 2015). 

Örnsköldsvik, med 55 000 invånare har en grönplan som är skriven i samarbete mellan olika 

förvaltningar och med ett relativt brett angreppsätt (Örnsköldsvik, 2011). Den beslutades 2011 och 

uppdaterade då en plan från 1999. Grönplanen för Solna stad, med 75 000 invånare, ger kommentarer 

som ”Vegetation renar och filtrerar luft, lagrar koldioxid och kan dessutom med rätt placering dämpa 

buller”. Både Solnas och Örnsköldsviks grönplaner fokuserar främst på park- och naturmiljöer. 

En aspekt som kan begränsa grönytan i urban miljö är att träden vid plantering måste (för att de ska 

rota sig bra) planteras i en speciell jord som kallas skelettjord, vilket ökar kostnaderna då stora 

mängder vatten och jord rinner bort vid planteringen (www.goteborg.se, 2017). 

Sammanfattningsvis kan sägas att grönplanerna, som har olika namn i olika kommuner, oftast 

fokuserar på parker, natur och större gröna stråk, medan text om vegetation i gaturum är begränsad. 

Man skriver en del om ekosystemtjänster, utan att referera till forskning och grundläggande kunskap 

om hur dessa ekosystemtjänster ser ut. Från dessa grönplaner saknas ofta direkta rekommendationer 

för artval. Effekter av vegetation på luftkvalitet nämns i princip endast som en positiv effekt, trots att 

forskningen visar att ökad mängd vegetation i trånga miljöer kan begränsa ventilationen och ge högre 

luftföroreningshalter än utan vegetation (Janhäll, 2015).  

http://www.molndal.se/
http://www.goteborg.se/
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4. Trafiksäkerhet och vegetation i urbana miljöer  

Nollvisionen har länge varit grunden för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och är fastställd genom 

beslut i riksdagen. Nollvisionen innebär att ”…människor inte dödas eller skadas för livet i 

vägtrafiken” (Trafikverket, 2016). Nollvisionen innebär att vägtransportsystemet ska utformas 

säkert och att vägar, gator och fordon ska anpassas till de förutsättningar som råder. Detta innebär 

att det finns en insikt i att människor alltid kommer att göra misstag som leder till trafikolyckor men 

genom bättre utformning ska dessa misstag inte leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador.  

Den långsiktiga inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet är enligt proposition 2003/04:160 ”att 

integrera säkerhet i trafikmiljön på det statliga och kommunala vägnätet, i kvalitetssäkring av 

transporter, i arbetsmiljöarbetet och i fordonsutvecklingen”.  

Ansvarsfördelningens principer enligt proposition (2003/04:160) är:  

1. ”Systemutformarna har det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och 

användning. De har därmed tillsammans ett ansvar för hela systemets säkerhetsnivå. 

2. Trafikanterna har ansvar för att följa det regelverk som gäller för användningen av 

vägtransportsystemet. 

3. Om trafikanterna inte följer regelverket – på grund av t.ex. bristande kunskap, acceptans eller 

förmåga – eller om personskador uppstår vid en olycka, måste systemutformarna vidta ytterligare 

åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt.” 

Målet är att utforma ett vägsystem som är förlåtande, exempelvis genom förlåtande vägmiljöer och 

säkrare utformning av vägens sidoområde (Lind m.fl., 2003). Detta sker genom att exempelvis ta 

bort farliga objekt som man kan krocka med från säkerhetszonen i anslutning till vägen, samt att öka 

sikten. Ett exempel på motsatsen visas i Figur 5 och föreställer ett fast bullerplank som har täckts av 

en trädridå. Detta kan lura trafikanten att hindret är eftergivligt och därför mindre farligt att krocka 

med än det verkligen är.  

 

Figur 5. En tät mur ger bullerskydd, medan vegetation kan filtrera en del av luften, men 

trafiksäkerheten kan påverkas om man luras att tro att hindret är eftergivligt och inte av betong. 

(Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, foto: Janhäll 2015)  

Antalet cyklister som råkar ut för olyckor eller på annat sätt skadar sig har ökat för varje år från 

2010. Gående och cyklister står för mer än hälften av samtliga skadade i vägtrafiken (NTF, 2015). I 
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svenska tätorter dödades nästan 100 cyklister och fotgängare år 2014 (NTF, 2015). Det finns därför 

anledning att intensifiera arbetet med nollvisionen i urbana trafikmiljöer, särskilt i relation till 

oskyddade trafikanter.  

I rapporten ”Lugna gatan! och kommunen – trafikplanering i lokal tillämpning” av Svensson & 

Hedström (2004) analyserar författarna hur kommuner implementerar åtgärder för mer trafiksäkra 

miljöer. Bland annat diskuteras hur hastighetsdämpande åtgärder utvecklats till att bli mer 

sammanhållna strategier och att dessa i kombination med andra satsningar såsom 

bebyggelseplanering, mobility management, etc. kommer att ”…skapa säkrare, attraktivare och 

bättre fungerande innerstäder och boendemiljöer”. Härifrån kan paralleller även till trafiknära 

vegetation dras, vilket kan ligga till grund för förbättrade gemensamma planeringsförutsättningar. 

Ur perspektivet trafiksäkerhet och en sammanhängande stadsplanering har aspekter av grön 

infrastruktur och vegetation inte undersökts tidigare. Det finns däremot en lång rad studier som 

undersökt enskilda aspekter av träd, buskar och gröna ytor i samspel med trafik, körbeteende, 

trafikolyckor eller kollisioner och som tas upp senare i denna studie. 

För att underlätta läsningen används hädanefter ”vegetation” som ett samlingsnamn för alla typer av 

organismer med klorofyll och är jämförbart med ”grön infrastruktur” i urbana miljöer i detta 

sammanhang. Skillnaden är dock att GI, grön infrastruktur, avser fler saker än enbart vegetation 

såsom exempelvis en rad tjänster (ekosystemtjänster och processer förknippade med 

ekosystemtjänster).  

 

Vid genomgången av litteraturen identifierades en 

rad olika typer av trafiksäkerhetspåverkan av 

vegetation i urbana miljöer. Se Figur 6 för en 

översikt av dessa möjliga påverkansaspekter. 

Trafiksäkerhetseffekterna är både negativa och 

positiva, till exempel minskad/ökad synbarhet och 

minskad bländning. För körbeteende finns effekter i 

form av påverkan på hastigheter, antal olyckor, 

stress, ”road rage”, förändrad synbarhet/stopp-

sträcka, och bländning. Andra aspekter är lövhalka, 

viltolyckor, vegetation som hastighetsdämpande 

åtgärd, buffertzon, visuell/fysisk avgränsning, 

gamla träd eller deras delar kan falla ned och 

eventuell påverkan indirekt genom drift och 

underhåll av vegetationen (Figur 6).  

Grön infrastruktur (GI) definieras av 

Europeiska kommissionen på följande 

sätt (COM, 2013): 

”ett strategiskt planerat nätverk av 

naturliga och halvnaturliga områden 

med miljöinslag som har utformats och 

som förvaltas för att tillhandahålla en 

rad olika ekosystemtjänster. Omfattar 

grönområden (eller ”blå” områden om 

det handlar om havsekosystem) och 

andra fysiska inslag i mark- (inklusive 

kust-) och havsområden. På land finns 

grön infrastruktur i landsbygds- och 

stadsmiljöer.” 
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Figur 6. Översikt av vegetationens möjliga trafiksäkerhetspåverkan och effekter i urban vägmiljö.  

 

4.1. Kollision med vegetation – främst träd 

Påkörning av fasta objekt är en vanlig orsak till personskador och dödsolyckor i Sverige (Land och 

Nilsson, 2002). En genomgång av dödsolyckorna 1994 – 1999 visade att träd var inblandade i var 10:e 

dödsolycka (Land och Nilsson, 2002). I Norge fann man att 8,7 % av kollisionsolyckorna med fasta 

objekt mellan 1995 – 1999 var med träd (Elvik och Vaa, 2004, s. 437).  

Kollisioner med träd leder oftare till allvarligare konsekvenser än kollisioner med andra fordon 

eftersom träden vid kollisionen utgör hårda och smala kollisionsobjekt och saknar dessutom 

energiabsorberande egenskaper (Winkelbauer, 2016). Konsekvenserna blir därför oftast allvarligare 

med ökad risk för dödsfall (Holdridge m.fl., 2005). För kollision med andra typer av vegetation är 

risken mindre att skadas, även om exempelvis vissa arter eller sorter av buskar kan bli ganska robusta.  

Generellt så sker de flesta trädkollisionerna mindre än 3,6 m från körbanan medan betydligt färre sker 

mellan 3,6 – 9 m ifrån vägbanan (Winkelbauer, 2016).  

En fältstudie i Huntsville, Alabama, USA (Turner och Mansfield, 1990), undersökte 164 kollisioner 

med träd och kom fram till att kollisioner i urban miljö gav mindre allvarliga konsekvenser och att 

80 % av kollisionerna i urban miljö skedde inom 30 m från vägkanten (uppmätt lateralt och vinkelrätt 

från vägkanten). Turner och Mansfield (1990) rekommenderar att man inte har träd med en 

stamdiameter på mer än 10 cm i närheten av vägkanten, men också att existerande träd kan skyddas 

genom att placera hinder och barriärer framför dem.   

Flera forskare i Nordamerika har under 2000-talet uppmärksammat att de trafiksäkerhetsprinciper som 

gäller för landsbygd inte alltid är applicerbara för stadsmiljöer (se nedan). Nollvisionen och förlåtande 

vägmiljöer utgår till viss del från att risken att råka ut för en olycka har en slumpmässig fördelning och 

inte går att undvika men att det samtidigt finns en relation till exempelvis trafikflöde, hastighet och en 

rad olika karaktärer.  

Wolf och Bratton (2006) undersökte alla trafikolyckor (totalt 6 316 000) i USA 2002 med hjälp av 

databasen GES (General Estimates System) och fann att det skedde fler olyckor i landsbygdsmiljöer 



 

VTI PM  23 

 

(63 %) än i urbana miljöer och att 1,9 % av alla olyckorna var trädkollisioner. Olycksstatistik från 

USA för 1999 visar att 77 % av trädkollisionerna med dödlig utgång ägde rum på landsbygdsväg 

(Neuman m.fl., 2003). Studierna visar även att det är fler trädkollisioner i landsbygdsmiljö och att det 

är vanligare med fatala förlopp i sådana miljöer. I en studie av GES 2002, konstateras att det finns 

skillnader mellan trädkollisioner i urban och rural miljö men också att förhållandena under vilka 

olyckorna sker i urbana miljöer är okända och inte har blivit studerade i detalj (Wolf och Bratton, 

2006). Studien konstaterar dock att det saknas en del kunskap om hur träd kan användas för att 

förbättra trafiksäkerheten i vägdesign men också hur säkerhetszoner ska utformas i stadsmiljöer för att 

bättre inkludera samhällsvärden i den urbana miljön och infrastrukturen.  

Även i Tyskland har studier utförts på trädkollisioner och risken för dödsolyckor. Slutsatsen är att 

”trädeffekter”, trafiksäkerhetsaspekter och träd, bör analyseras med ett brett angreppssätt som tar 

hänsyn till förare, fordon, väg, miljön och sociala aspekter (Berg och Ahlgrimm, 2010).  

Andra åtgärder som kan vidtas för att hindra allvarliga trädkollisioner oavsett vägmiljö är att ta bort 

träden, speciellt i känsliga vägzoner (snäva kurvor exempelvis där risken för avåkning är hög), att 

införa en begränsning i hur nära träden lokaliseras till vägen, att plantera buskar eller mindre träd 

framför större träd för att dämpa kollisionen (en ”lager-effekt” kan uppnås), och att endast plantera 

träd som har en slutlig stamdiameter om max 10 cm (Winkelbauer, 2016).  

Enligt nollvisionens ”grundfundament” ska man i 70/80 km/tim klara av en krock i en modern bil när 

man använder säkerhetsbälte. Om det finns risk för sidokollisioner bör dock hastigheten sättas ned till 

50 km/tim. Enligt ”Rätt fart i staden: Hastighetsnivåer i en attraktiv stad”, bör hastigheten vara högst 

60 km/tim där det finns risk att frontalkollidera med stolpar eller träd (SKL och Vägverket, 2008). 

Medan många studier visar en positiv trafiksäkerhetseffekt av vegetation i gaturum och vägmiljöer 

finns hög risk vid kollision med MC, i och med att MC-åkare är mer oskyddade än andra trafikanter 

med motorfordon (Shaheed m.fl., 2013).  

Effekter och åtgärder som diskuterats ovan har sammanfattats i Tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av effekter och åtgärder för träd och vegetation ur kollisionsaspekt.   

Variabel  Effekt Åtgärd Aspekt 

Träd Olyckor pga 

kollisioner 

 

Ta bort träden, 

speciellt i 

vägpartier med 

hög risk för 

avåkning 

Förlåtande miljö 

runt träden (t.ex. 

buskar, ”lager-

effekt”).  

Montera/designa 

barriärer/hinder 

framför stora träd 

Undvik träd med 

en diameter över 

10 cm 

Sänk hastigheten 

om träd finns nära 

vägen 

Osäkert om träd i 

urban miljö orsakar 

svåra olyckor 

Effektsambanden är 

oklara  

Säkra avstånd från 

vägkanten har inte 

studerats i urban 

miljö 

Förebygga olyckor 

med MC 

Buskar, övrig 

vegetation 

Minskat antal 

olyckor eller 

allvarlighetsgrad 

- Vissa buskar kräver 

skötsel (kostnader) 

 

4.2. Förarbeteende och vegetation 

Förarbeteende och vegetation kommer nedan först att diskuteras utifrån körsimulatorstudier där 

vegetation ingår och sedan ur ett stadsmiljöperspektiv och utifrån studier som är utförda under 

förhållanden som behandlar förarbeteenden. Även olycksrisker under olika förhållanden diskuteras 

nedan.  

 Förarbeteende med träd och vegetation: hastighet och position 

Antonson m.fl. (2009) och Antonson m.fl. (2015) genomförde körsimulatorstudier för att undersöka 

huruvida landskapets karaktär (öppet, skog eller varierande landskap) påverkar körbeteendet. De 

fann att i öppnare landskap körde förarna snabbare och längre ut mot vägkanten (lateralt sett).  

En körsimulatorstudie undersökte körbeteende i kombination med olika vägmiljöers infrastruktur där 

det ingick t.ex. träd, skyddsräcken och barriärer (Van Der Horst och De Ridder, 2007). Förare flyttade 

sig lateralt från säkerhetsbarriärerna när de närmade sig dem samtidigt som de saktade ned farten lite 

grann. Avseende träd fann man dock att man inte saktade ned om inte träden var väldigt nära 

vägkanten (inom 2 m från vägkanten) på en väg med hastighetsbegränsning om 80 km/h. Det fanns 

ingen effekt på hastighet när träden var längre än 4,5 m från kanten. Detta tolkas av författarna som att 

förarna inte uppfattar träd som ”farliga” och att förarna därför inte ändrar sitt körbeteende.  
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Fitzpatrick m.fl. (2014) undersökte förarbeteende i en slags virtuell körmiljö och jämförde med 

förarbeteende under liknande förhållanden i fält i landsbygdsmiljö. Man testade fyra olika 

kombinationer av bredd på säkerhetszon med tät och inte så tät vegetation. De olika scenarierna i 

den virtuella körmiljön gav ungefär samma resultat (ej signifikant olika) och visade ingen större 

skillnad på självvald hastighet. Hastigheten i fält var högst där säkerhetszonerna var bredast och 

lägre där säkerhetszonerna var smalare och där det fanns tät vegetation. Det verkade också som att 

man körde närmare vägkanten när säkerhetszonen var bredare.  

Calvi (2015) genomförde en körsimulatorstudie där han undersökte effekten på förarbeteende av träd i 

säkerhetszonen. Träden placerades på olika avstånd från vägkanten (1,5 m och 4,0 m), med olika 

mellanrum (10, 17,5 och 25 m) och på olika typer av väggeometrisk design. Förarbeteende jämfördes 

med ett scenario utan träd. Träden nära vägkanten gjorde att förarna körde saktare och flyttade 

fordonet närmare mitten av vägen. När träden var längre ifrån vägkanten ökade förarna hastigheten. 

Avstånd mellan träden spelade mindre roll för hastigheten men när avstånden mellan träden ökades 

körde förarna längre ifrån vägkanten. Calvi drar slutsatsen att närheten till träden gör att förarna 

anpassar sin hastighet och kör saktare för att det antas vara mer riskfyllt.  

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att tät vegetation eller träd i närheten av vägkanten 

under landsbygdskörning får förare att köra saktare och förändra sin laterala position så fordonet är 

närmare mitten av vägen.  

 Förarbeteende i gaturum och stadsmiljöer med vegetation/träd 

Träd och vegetation i gaturum och urbana stadsmiljöer anses attraktivt, hållbart och ger estetiskt 

goda intryck. Gröna ytor och grön infrastruktur är en del av en hållbar stad (Andersson-Sköld m.fl., 

2015). Träd och andra fasta objekt ger upphov till högre risker för allvarliga eller dödliga kollisioner 

vid avåkning. Samtidigt ger vegetation och träd i gaturum hastighetsdämpande effekter vilket kan 

leda till högre trafiksäkerhet och lägre olycksrisk. Med tanke på dessa motstridiga förhållanden har 

en rad studier genomförts som tittat närmare på olycksrisker men också körbeteende i urbana 

miljöer ur olika aspekter.  

I publikationen ”Vägprojektering, gestaltning och estetik: en sammanställning”, har Henrietta 

Minya (1995) genom en checklista tagit fram en stomme för vad man bör tänka på avseende 

vägarnas estetiska utformning. Bland annat att hastigheten har stor betydelse för upplevelsen, att 

intryck trafikanten får i gaturummet påverkar känslor och körsätt men även att vegetation och 

planteringar påverkar genom att de: ”skapar harmoni mellan väg och dess omgivning, ger optisk 

ledning, skapar rytm, skapar kontrast och ger avskärmning från lågt stående sol” (d.v.s. minskad 

bländning från solen). Vidare konstateras att man upplever ett avgränsat rum mer positivt och att 

detta har betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

I en avhandling som bland annat undersökte förarnas emotionella tillstånd visades att en ful miljö 

ledde till att negativa känslor ökade medan vackra miljöer uppfattades som trivsamma och 

följaktligen hade en lugnande och positiv inverkan på förarna (Drottenborg 2002). Definitionen av 

ful eller vacker vägmiljö utvärderades genom psykologiska modeller och förarbeteendet studerades 

genom att låta försökspersoner köra på utvalda fula eller vackra vägar. Bland annat konstaterades att 

förarna körde långsammare när körsbärsträden blommade än under perioden då träden var kala.  

I en pilotstudie av Naderi (2003) undersöktes effekterna av arkitektur, landskapsdesign och olika 

miljövariabler på trafiksäkerhet inklusive fotgängares säkerhet. Fem huvudleder i Toronto, Kanada, 

som modifierades till att bli mer ”landskapsförbättrade” med en rad olika åtgärder mellan 1992 – 

1995 studerades och antalet trafikolyckor 3 år före och efter rekonstruktionen analyserades. 

Olyckorna delades upp så att korsningar analyserades för sig. Åtgärderna som genomfördes var 

huvudsakligen i säkerhetszonerna. Resultaten visade att förbättringarna ledde till en reduktion i 

antalet olyckor med mellan 5 och 20 % (ej korsningar). Det tolkas som att förekomsten av en 

väldefinierad yttre kant kan ha en positiv effekt på körbeteende så att antalet olyckor sjunker.   
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Dumbagh (2005) jämförde 5 års olycksstatistik för olika sektioner av en väg (Colonial drive, State 

Road 50, USA) där ena sektionen ansågs ha många typiska element som kännetecknar ”livable 

streets”, exempelvis smalare körbanor, trottoarer, parkering längs gatorna, och objekt (t.ex. träd) 

som buffrar mot oskyddade trafikanter. Den andra sektionen hade konventionell design med stora 

säkerhetszoner och relativt breda körfält. Jämförelsen visade att antalet olyckor (ej i korsningar) var 

lägre på ”livable” gatan, antalet som blev skadade var 31 % lägre. Antalet dödsolyckor var 0 på 

”livable” gatan och 6 på ”normala gatan”. Antalet kollisioner med oskyddade trafikanter skiljde sig 

med 0 på ”livable” gatan och 5 på ”normala gatan”. Dumbagh (2005) konstaterar att det finns 

tydliga bevis på att en mer ”livable” gata ökar trafiksäkerheten i urbana miljöer.  

Mok m.fl. (2006) undersökte trafiksäkerhetseffekterna av 10 landskapsförändrade urbana 

huvudleder, gator eller urbana motorvägar i Texas. Landskapsförändringen omfattade en förgröning 

av vägmiljön eller mittsektionerna. Antal olyckor 3 – 5 år före och efter ändringarna analyserades. 

Åtta av vägarna/platserna visade en minskning av antalet olyckor efter förändringarna. Antalet 

olyckor minskade signifikant efter landskapsförändringarna även när hänsyn togs till trafikflöde och 

längder på vägsektionerna. Landskapsförändrade vägmiljöer har en positiv nettoeffekt på antalet 

olyckor men författarna konstaterar även att det är svårt utifrån dessa resultat att säga exakt vilka 

åtgärder och vilken typ av effekt de har på förarna.  

I en review av empiriska bevis på temat den byggda miljön och trafiksäkerhet konstaterar Ewing 

och Dumbagh (2009) att trafikmiljön i tätbebyggda urbana områden verkar vara trafiksäkrare än i 

förorter med lägre trafikvolymer. Man tror det beror på att färre antal kilometer är körda per person 

och då man kör i lägre hastigheter inträffar färre allvarliga och dödliga olyckor. I tätbebyggda 

urbana miljöer är trafikmiljön mer ”förlåtande” med en rad åtgärder såsom hastighetsdämpande 

åtgärder och design men även med träd nära vägbanan och detta gör att trafiksäkerheten är högre. 

Författarna diskuterar om en förlåtande vägmiljö är en bra åtgärd för att öka trafiksäkerheten. En 

urban miljö karakteriseras ofta av snäva körfält, fasta objekt i vägmiljöerna och åtgärder för att 

förarna ska förstå vilken hastighet de bör färdas i, så att trafikolyckorna och skadekonsekvenserna 

minskas pga. lägre hastigheter.  

Hur förarna uppfattar den visuella miljön är ett stort forskningsfält som exempelvis inkluderar 

förarbeteende, perception och miljöpsykologi. I denna studie tas bara vissa aspekter som kan ha 

betydelse för användning av vegetation och träd i urban miljö upp.  

Förarnas upplevelse påverkas av utkanten av den visuella miljön och olika visuell komplexitet i miljön 

påverkar uppmärksamheten och piggheten (Berlyne, 1971). En optimal miljö är därför en där 

komplexiteten i miljön inte är överväldigande utan lagom komplex för att hålla föraren alert och pigg. 

Repetitioner i mönster, färg och form kan ge sådan lagom komplexitet, men får samtidigt inte bli 

enformig så att miljön upplevs tråkig och tröttsam. Strukturella kanteffekter i den visuella periferin 

kan leda förarna rätt så att de känner sig bekväma och avslappnade. Sådana effekter leder till en känsla 

av igenkänning och reducerar stress.  

Med dessa effekter i åtanke genomfördes av Naderi m.fl. (2008) en begränsad körsimulatorstudie som 

undersökte effekterna på körbeteende av inramning av träd längs en väg i urban stadsmiljö och sub-

urban bebyggelse (med och utan träd) i termer av upplevelse av körbeteende och hastighetseffekter. 

Resultaten visade att gator med träd upplevs som säkrare i både urban och sub-urban miljö och att 

individuell hastighet var lägre när man körde där träden fanns. Författarna drar slutsatsen att även ifall 

träd ofta ger dödliga utgångar vid kollisioner finns en effekt på förarbeteende som kan ge färre olyckor 

överlag i miljöer med träd.  

Cackowski och Nasar (2003) genomförde en studie som indikerar att tolerans mot frustration ökar när 

man tittat på videos av vägmiljö med mer vegetation. Detta diskuteras utifrån perspektivet att gröna 

miljöer kan ha en stärkande effekt för att dämpa frustration. I den relativt begränsade studien kunde 

man dock konstatera att för aspekten att bli arg hittades ingen skillnad.  
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Resultaten ovan indikerar att gröna miljöer längs vägarna kan ha en dämpande effekt på 

fordonshastighet, antalet trafikolyckor, stress, men också att visuell perception av vegetation och 

gröna miljöer har potential att leda till mindre frustration och ”road rage” samt förbättrad återhämtning 

efter stressfyllda situationer. Det finns få konkreta bevis för att vegetation och träd i närheten av 

vägmiljön i ”livable” gator skulle utgöra en trafiksäkerhetsrisk, tvärtom verkar sådan vegetation och 

landskapsdesign ha positiva effekter på förarbeteende och minskar antalet olyckor med dödlig och svår 

utgång.  

4.3. Vegetation som hastighetsdämpande åtgärd  

Hastighetsdämpande åtgärder kan ha olika typer av utformning men har i huvudsak som funktion att 

sänka hastigheten hos fordon (Gustafsson m.fl., 2011). Alla typer av hastighetsdämpande åtgärder 

kommer här inte att gås igenom utan vi fokuserar på de exempel där vegetation och träd kan användas 

i syfte att dämpa hastigheten, med andra ord ha samma effekt på körbeteendet som andra 

hastighetsdämpande åtgärder har (Gustafsson m.fl., 2011). Hastighetsdämpande åtgärder eller 

lugnande trafikplanering (”traffic calming schemes”) har studerats genom meta-analys och har visat 

sig reducera antalet olyckor generellt med 15 % och upp till 25 % när sådana åtgärder införs i 

bostadsområden (Elvik, 2001). Att använda vegetation eller träd som förstärkande av 

hastighetsdämpande åtgärder kan vara ett effektivt sätt att dämpa hastigheter och minska antalet 

olyckor. Utformningen av vegetationen är av stor vikt för slutresultatet. Samtidigt bör man vara 

medveten om att det i dagsläget saknas studier om hur man ska hantera avvägningen mellan 

hastighetsdämpande effekt (lägre medelhastighet) och begränsad synbarhet pga. vegetation/träd som 

gör att trafiksäkerhetsriskerna ökar.  

Rent praktiskt så kan vegetation användas som (eller förstärkande av) hastighetsdämpande åtgärd 

genom:  

• Visuell avsmalning i vägkantens område genom partier av gräs/rabatter/häckar/buskar/alléer 

• Vegetation i mittsektion eller mittremsor 

• Chikaner2 med gröna ytor 

• Avsmalning av körbana (där avsmalningen kan ha gröna ytor) 

• Gröna ytor insprängda i gångfartsområden eller i ”shared space” design 

• Krukor/planteringar med vegetation i vägkanten eller på vägen 

• Samplantering med parkeringsplatser 

4.4. Vegetation: synbarhet och bländning  

Synbarhet i trafiken innebär en förmåga att kontinuerligt processa och ta beslut utifrån visuell 

information som är nödvändig för att köra/transportera sig säkert (gäller både förare och andra 

trafikanter). En bra synbarhet i vägmiljöer är viktig för att få korrekt visuell information i tid och för 

att minska risken för olyckor.  

En vanlig åtgärd i vägmiljöer är att slå, röja eller såga ner vegetationen för att öka synbarheten och 

därmed minska risken för exempelvis viltolyckor (t.ex. Jägerbrand, 2012; Jaren m.fl, 1991). Högre 

synbarhet längs vägkanterna underlättar även att i god tid se trafikanter som närmar sig från anslutande 

vägar.  

                                                      

 

2 En typ av farthinder där två kurvor skapas direkt efter varandra. 
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I stadsmiljö är det viktigt att hålla nere vegetation och buskar nära trafiken så att oskyddade trafikanter 

syns ordentligt. När vegetationen konkurrerar om utrymme i vägens sidoområde kan detta leda till 

negativa effekter på synbarheten, speciellt i urbana miljöer. 

Man behöver hålla efter träd och buskar som skymmer belysningen (Jägerbrand, 2011). I en studie 

som undersökte hur stor andel av belysningseffekten som bortgår på gång- och cykelvägar på grund av 

trädskuggning konstaterades att alla typer av utstickande vegetation i gång- och cykelvägens område 

minskar belysningen på vägytan och att träden orsakade mellan 27 – 77 % reducerad belysningseffekt 

(Jägerbrand, 2011). Detta ledde till att skuggade vägavsnitt hamnade under den belysningsklass vägen 

var utformad för. Studien konstaterade att de dåvarande riktlinjerna för fri höjd över gång-, cykel- och 

körbanor inte var tillräckliga för att förhindra skuggeffekter. Den fria höjden behöver vara lika hög 

som stolphöjden för att undvika att träden orsakar ljusbortfall.  

Ljung Aust m.fl. (2012) har undersökt dödsolyckor i vägkorsningar i Norge och konstaterar att få 

olycksrapporter tog upp påverkan av synbarhet pga. skyltar och vegetation. Detta kan indikera att 

bidragande faktorer till olyckorna såsom minskad synbarhet pga. vegetation inte tas med eller 

undervärderas i utvärderingarna.  

I vissa vägmiljöer kan vegetation i form av exempelvis buskar minska eller ta bort mötande fordons 

bländning (Forman m.fl., 2003). Sådan bländningseffekt kan vegetation ha ifall den exempelvis 

placeras på mittsektionen eller mittremsor i vägmiljöer. Några ytterligare studier av detta fenomen har 

inte hittats.  

4.5. Viltolyckor 

En viss andel av viltolyckorna sker i urbana och periurbana miljöer. Det beror på att viltpopulationerna 

ökar i dessa områden eller att ny bebyggelse tränger ut djuren. Vägkanter har vegetation som kan vara 

attraktiv för klövdjur, med följden att de befinner sig mer frekvent i vägarnas miljöer och på vägarna 

(Jägerbrand, 2012).  

Analyser visar att antalet viltolyckor med vitsvanshjort (Odoceileus spp.) i Nordamerika är beroende 

av väldigt många olika karaktärer i landskapsmiljön, även i urbana miljöer. En studie av landskap och 

trafikfaktorer och deras påverkan på viltolyckorna i Edmonton, Alberta, Kanada, visar att de mest 

förklarande variablerna är höga fordonshastigheter, låg vägdensitet, närhet till vatten, samt hög 

vägdensitet i kombination med högproduktiv vegetation utan skog (Ng m.fl., 2008). En typisk plats 

med hög andel viltolyckor var motorvägskorsningar där det förekom mycket trafik och mycket gröna 

ytor intill.  

En liknande studie i samma stad i Kanada utfördes av Found och Boyce (2011) men de kompletterade 

studien med fler vägmiljökaraktärer. Resultaten visade att antalet vitsvanshjort-kollisioner ökar där 

vägmiljöns vegetation är tätare och mer diversifierad (diversitet beräknades baserat på vegetationstyp 

och ej artdiversitet) och där den slagna vägkanten var smal. Man fann också att sannolikheten för 

viltolyckor var större i heterogena landskap med låg vägdensitet, där fordonshastigheten var hög och 

där vegetation utan skog låg närmare skogsområden.  

Orsakssambanden mellan landskapskaraktärer och viltolycksförekomst stämmer överens med liknande 

samband för rådjursolyckor i landsbygdsmiljö (Jägerbrand, 2012). Vitsvanshjort och rådjur söker sig 

till landskap med hög vegetationsdiversitet eller variation. För urbana miljöer med hög andel vilt kan 

därför viltolyckorna ske på vägar med relativt höga fordonshastigheter i kombination med mycket 

grönområden, speciellt där vägkanten är smal och det finns skogsområden i närheten. I både 

landsbygdsmiljö och urban miljö minskar antalet viltolyckor ju bredare den slåttrade vägkanten är. 

Detta beror antagligen på att förarna hinner se djuren i god tid innan de kommer ut på vägen. I urbana 

miljöer kan man därför arbeta förebyggande mot viltolyckor genom att säkerställa att vegetationen inte 

är för buskig så att djuren trivs nära vägområdet och genom att göra vägkanterna bredare, speciellt på 

vägar med höga hastigheter (såsom exempelvis matarleder och motorvägar).  
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4.6. Vegetation som barriär/ fysisk avgränsning/ buffertzon 

Vegetation i form av buskar kan användas för att absorbera fordons energi vid kollision eller avåkning 

från vägen och därmed skydda från kraftigare kollision med exempelvis träd. Enligt Forman m.fl. 

(2003) utgör ett första lager med buskar en viss energiabsorberande effekt, ett andra lager buskar 

ytterligare lite effekt men ej lika mycket, ett tredje lager buskar ger mindre energiabsorberande effekt 

än det andra lagret, osv. Man kan plantera enskilda buskar eller flera buskar ihop för att få ytterligare 

effekt.  

Ett krocktest vid olika hastighet och vinklar som undersökte motståndet hos en 6 år gammal häck av 

”Rosa multiflora japonica” (6 m tjock), förmodligen japansk klätterros Rosa multiflora3, visade att i 

vinklarna 90° och 20° passerade fordonet rakt igenom häcken men vid 10° stannade bilen efter 16 m 

(Laker, 1966). Resultaten visar att häcken inte klarar av att buffra mot fordon vid höga hastigheter 

men att man kan få en viss hastighetssänkning och att vid avåkning i lägre hastigheter och vid vissa 

vinklar kan man få fordonen att eventuellt stanna kvar i häcken.  

Således ser vi att vegetation och buskar även kan användas som barriär/hinder mot avåkning och kan 

utgöra en barriär mellan oskyddade trafikanter och fordon i stadsmiljöns gaturum. Buskar som kan 

vara lämpliga är exempelvis sådana som är lågväxande med hög täthet eller som är flerstammiga och 

har smal stamdiameter, såsom t.ex. regelbundet beskuren hassel. Buskar och träd nära vägmiljön bör 

ha en stamdiameter under 10 cm för att minska risken för olyckor med svår och dödlig utgång, se 

Tabell 2. De roshäckar som testades ovan har förmodligen för tunna grenverk för att kunna absorbera 

energin det handlar om. I dessa sammanhang kan det vara lämpligt med seg vegetation som har en stor 

elasticitet, som kan ta upp krockenergin utan att gå sönder.  

 

Tabell 2. Exempel på effekter, åtgärder och aspekter att ta hänsyn till när man använder buskar som 

barriär/buffert i vägmiljöer.  

Variabel  Effekt Åtgärd Aspekt 

Buskar Absorbera 

fordonsenergi vid 

avåkning 

Barriär/hinder mot 

avåkning 

Skydda mot kollision 

med andra fasta objekt 

(träd ex) 

Barriär/hinder mellan 

oskyddade trafikanter 

och fordon 

Plantera lämpliga 

buskar:  

Täta 

Mindre stamdiameter 

än 10 cm 

Ej alltför höga (ej 

begränsa synbarhet) 

 

Visst underhåll kan 

krävas (nedklippning) 

Inte helt känt vilka 

buskar som har lagom 

stora stammar och inte 

blir för stora för att 

passa för detta 

 

4.7. Övriga aspekter på trafiksäkerhet och vegetation 

Om vegetationen kräver mycket skötsel ökar kraven för drift- och underhållsåtgärder, vilket leder till 

att fler persontimmar behövs i vägmiljön för att utföra arbetet. Detta medför en ökad risk för olyckor. 

                                                      

 

3 https://www.dyntaxa.se/Taxon/Info/223115  

https://www.dyntaxa.se/Taxon/Info/223115
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Inga studier av detta har hittats i denna undersökning, dock har det vid kontakter med utförare 

framkommit att plantering i trafikfarliga miljöer har begränsats med anledning av arbetsmiljö och 

säkerhet för personal som sköter växtligheten (H. Bjarnegård, Göteborgs stad, 2016-11-18). 

En annan aspekt som kan ha viss betydelse i öppna stadsmiljöer är att träd och övrig vegetation 

reducerar vindhastigheten (Forman m.fl., 2003). Höga vindhastigheter vid extremt väder kan leda till 

avåkningsolyckor och vegetation används för att dämpa vindhastigheten vilket kan minska risken för 

avåkning. Vid höga vindhastigheter finns risker med kringflygande kvistar och andra delar av 

vegetationen, samt risker med fallande träd. Även vid lägre vindstyrkor finns dock risken för att, 

särskilt gammal och skadad växtlighet, blåser bort eller faller ned på fordon.  

 

4.8 Sammanfattning trafiksäkerhet och vegetation 

Trafiksäkerhetsaspekterna med fokus på urbana miljöer sammanfattas i Tabell 3. De tydligaste 

effekterna av vegetation på trafiksäkerhet är direkt kollision med vegetationen, då den står kvar på 

ståndorten samt om den har fallit ner eller blåser runt, samt siktpåverkan där främst andra trafikanter 

kan skymmas bakom växtligheten och öka risken för kollisioner. Indirekta effekter är att viltet ökar, 

samt att personal som arbetar med underhåll av växtligheten uppehåller sig nära eller på vägen. Även 

att vegetationen skymmer belysningen och minskar mängden ljus på vägbanan är en säkerhetsrisk. 

Beteendet hos trafikanterna påverkas av växtligheten, vilket är en viktig aspekt som har studerats i 

flera miljöer. Här ser vi normalt ett förbättrat trafiksäkerhetsläge med mer vegetation. 

Tabell 3. Översikt över vegetationens påverkan på trafiksäkerheten i urbana miljöer.  

Vegetation och trafiksäkerhet i urbana miljöer 

Aspekt Påverkan Påverkan på trafiksäkerhet 

Kollision med träd Leder till skador och dödsfall Negativ 

Vegetation kan attrahera vilt Viltolyckor Negativ 

Löv på väg/gata Halka Negativ 

Siktskymmande Sämre synbarhet Negativ 

Gamla träd kan falla omkull Trafiksäkerhetsfara Negativ 

DoU av vegetation Ökar risk för olycka vid arbete på väg Negativ 

Körbeteende vid vegetation/träd • Hastighetsdämpande effekt Positiv 
 

• Mindre antal och svåra olyckor Positiv 
 

• Avstressande, mindre frustration Positiv 

Buffert vid avåkning Mindre svåra olyckor Positiv 

Minskad bländning Högre synbarhet och mindre distraktion Positiv 

Visuell avgränsning Säkrare för oskyddade trafikanter Positiv 
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5. Luftkvalitet och andra miljöeffekter 

Det finns många miljöaspekter som påverkas av vegetation i staden. Många av dessa aspekter är 

komplexa och mer forskning behövs för att kunna avgöra vilken effekt olika typer av vegetation har 

under olika förutsättningar. Få forskare, om ens några, har god insikt i flera olika miljöaspekter 

samtidigt och många sammanställer analyser baserade på samband som inte är helt klarlagda.  

5.1. Rekommendationer avseende luftkvalitet 

Avseende luftkvalitet i städer, hanteras miljöeffekten antingen genom att minska utsläppen eller 

genom att påskynda att föroreningarna försvinner ur stadsluften, tex genom filtrering genom 

vegetation i närområdet. Vegetation påverkar dock luftkvaliteten på två olika sätt – genom att filtrera 

luften och låta partiklarna fastna (deponera) på vegetationsytorna eller genom att minska 

luftgenomströmingen och således utspädningen i stadsmiljön. Utformningen av vegetation i området 

måste därför hanteras på ett genomtänkt sätt. 

Hur luften filtreras genom växtligheten är en process där vi fortfarande har mycket kvar att lära, och 

där olika föroreningar och partikelstorlekar filtreras på olika sätt. Depositionen påverkas både av hur 

luften rör sig genom vegetationen och hur stor yta vegetationen har tillgänglig för deposition vid en 

given tidpunkt. Även morfologiska skillnader hos vegetationen och dess blad kan påverka 

depositionen signifikant, såsom hårighet och klibbighet. 

Luftföroreningarna transporteras och späds ut genom vindrörelser. I öppen terräng beror 

vindhastigheten på avståndet från markytan (vindhastigheten är högre långt från marken) då marken är 

stilla och luften bromsas genom kontakten med marken (Oke, 1987 och figur 7). Om markytan är slät 

kan vindhastigheten bibehållas närmre marken, medan ruggigare mark, där t.ex. vegetationen är ojämn 

och hög, minskar vindhastigheten även på högre höjder från marken.  

 

Figur 7. Logaritmisk vindfördelning, där olika råhet påverkar vindprofilen. Slät markyta gör att den 

högre frivindshastigheten (här 10 m/s) nås på en lägre höjd (fritt efter Oke (1987)). 

 

I stadsmiljön påverkas vindrörelserna mycket av fysiska hinder såsom byggnader, parkerade fordon 

och arbetsbaracker, eller t.ex. bullerplank. Även vegetation påverkar luftomblandningen, men det är 

mycket svårare att beräkna luftflödena kring hinder som påverkas av vindhastigheten, såsom 

vegetation där grenar böjer sig och bladen ändrar läge. Även de fasta hindren kan kläs med vegetation 
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vilket påverkar avståndet från ytan där vindhastigheten sänks (jämför ovan diskussionen angående 

vindhastigheten på olika avstånd från marken).  

Med barriärer kan alltså exempelvis byggnader och bullerskydd avses och dessa kan vara av mycket 

olika storlek. Barriärer är antingen täta eller genomsläppliga. Bullerplank och hus är normalt täta, 

medan vegetation har varierande porositet. Teoretiskt är alltså ytterligheterna den täta barriären 

respektive ingen barriär, medan vegetationsbarriärerna befinner sig mellan dessa. 

Närmre barriärerna kommer en del av vinden att böjas av uppåt över barriären (och åt sidorna om 

barriären inte är oändligt lång). Efter barriären kommer vinden åter att närma sig marken, men kan ge 

en virvel med omvänd vindriktning eller låg vindhastighet direkt efter barriären, se Figur 8. En enstaka 

barriär kan påverka vindfältet på ett avstånd som är mer än 10 gånger barriärens höjd, på större 

avstånd för porösa barriärer än täta. 

 

Figur 8. Luftflödet kring barriärer, med en tät barriär överst och en vegetationsbarriär nederst, fritt 

efter Tiwary et al., 2008. 

 

Vegetationsbarriärer och andra porösa barriärer låter en del av vinden blåsa genom barriären, medan 

resten av luften (beroende på hur tät barriären är) kommer att blåsa över, eller runt, den. Endast den 

del av luftströmmen som passerar genom barriären låter föroreningar deponera i barriären. 

För bästa filterverkan krävs därför att tätheten är väl avvägd mellan avledning av luftström och 

tillräcklig yta att deponera på. Detta varierar för olika föroreningar och mätningar av 

luftföroreningshalter kring barriären kan sällan berätta om halterna har påverkats av att vindfältet har 

ändrats eller av att deposition har skett i vegetationsbarriären. 

Halter av olika föroreningar och kring olika typer av barriärer har mätts upp i flera studier. Många 

hanterar bullerplank och liknande helt täta barriärer, medan vegetationsbarriärerna är mindre 

undersökta. Täta barriärer kan jämföras med extremt täta vegetationsbarriärer och några exempel har 

därför beskrivits här. Mätningar av partikelhalter kring 3,7 respektive 5,2 meter höga bullerplank har 

skett längs en vältrafikerad väg. I denna studie ger bullerplanken låga halter i direkt anslutning till 

planket och högre halter än utan plank för avstånd på cirka 100 meter (Ning m.fl., 2010). Effekten är 

störst för gaser, medan de ultrafina partiklarna påverkas minst, grova partiklar däremellan. I artikeln 

varnas för att bullerplank påverkar omblandningen radikalt och både bullerplank och 

vegetationsbarriärer måste tas i beaktande vid exponeringsberäkningar. 

I ett område med öppna gaturum med låg bebyggelse mättes ultrafina partiklar vid vägar med och utan 

barriärer. Barriärerna var 6–7 meter höga och utgjordes av plank respektive två olika 
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vegetationsbarriärer med olika täthet. Vindriktningen varierade, men vindhastigheten var låg (< 2 m/s 

under 88 % av tiden). Halterna av ultrafina partiklar (<0,1 µm4 i diameter) hade ett minimum nära 

vägen bakom bullerplanket, men halterna ökade sedan längre från väg och plank. För 

vegetationsridåerna är effekterna inte entydiga, vilket författarna relaterade till ojämnheter i 

vegetationstätheten (Hagler m.fl., 2012). 

Hur stor andel av en barriärs påverkan på partikelhalten som beror på filtrering (deposition) respektive 

att vindriktningen ändras av barriären är svårt att få fram ur mätningar. Försök att visa detta har dock 

publicerats kring häckar av idegran, hagtorn och järnek som säger att vegetationens täthet påverkar 

både vindfältet och partikelhalten (Tiwary m.fl., 2008). Då originaltexten inte har gett de latinska 

namnen för växterna har de även i denna text utelämnats för att undvika misstag. Filterverkan 

(collection effiency = CE) beskriver hur mycket lägre halterna av partiklar är nedvinds häcken jämfört 

med uppvinds (halten uppvinds häcken delat med halten nedvinds). Filterverkan har delats upp i två 

delar avseende påverkan av vindfältet, det vill säga att föroreningarna passerar häcken ofiltrerade, 

respektive deposition; 

CE=CEflöde*CEdeposition. 

Hagtorn gav störst skillnad mellan halten före och efter häcken för alla uppmätta partikelstorlekar, 

vilket kan bero på att luften i störst utsträckning passerade genom häcken. Flödet kring den täta 

idegranshäcken liknar flödet kring ett tätt bullerplank där flödet genom häcken är mycket begränsat, 

vilket ger lägre filterverkan. Här har mätningen skett nära häcken på höjden 2/3 av häckens höjd. 

Studier visade begränsad påverkan av vegetationsbarriärer för partiklar med diametern 0,3–0,5 μm 

medan större partiklar begränsades av häcken (mindre partiklar mättes inte). 

Barriären bör alltså vara tillräckligt tät för att fånga upp partiklarna, men genomsläpplig nog att inte 

tvinga luften att passera ovanför/utanför barriären så att filtrering undviks. 

Då det är svårt att mäta lägre halter av partiklar i luft studeras ofta t.ex. damning från grusväg, där 

halterna kan vara höga och partiklarna är grova. Dammplymen har ofta en begränsad höjd nära vägen, 

vilket gör att effektiviteten i filtreringen påverkas starkt av hur nära vägen vegetationen befinner sig 

och om dammplymen ges tillfälle att passera ovanför barriären, se Figur 9. Man bör därför ta höjden 

på barriären i förhållande till föroreningsplymens höjd i beaktande (Etyemezian m.fl., 2004). 

 

Figur 9. Vegetation nära källan kan ta upp mer av föroreningarna än vegetation längre från källan 

där halterna är lägre och det är större sannolikhet att föroreningarna passerar förbi (över) 

vegetationen. 

Mätningar på olika höjd från vägen har publicerats, där halterna i bottenplan följer halterna en våning 

upp utan bladverk, medan när det finns blad på träden är skillnaden mellan bottenplan och en våning 

                                                      

 

4 µm eller mikrometer är detsamma som tusendels millimeter  
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upp stora. Två våningar upp (ovanför vegetationen) är halterna lägre då träden har blad än när de är 

utan, vilket visar att bladen hindrar omblandningen med luften ovanför (Salmond m.fl., 2013). Detta är 

ett exempel på hur vegetation kan hindra utspädningen av utsläpp i vägmiljön, t.ex.  genom att 

trädkronor stänger ute vindrörelserna från det lägre gaturummet där utsläppen sker, se Figur 10. 

 

 

Figur 10. Träd i trafikerade gaturum ger högre halter under trädkronorna i och med att utspädningen 

minskar.  

 

Å andra sidan kommer också en del av föroreningarna fastna på vegetationsytan när den förorenade 

luften passerar nära eller genom vegetationen, föroreningarna deponeras. Hur fort depositionen till en 

yta går påverkas av flera variabler, såsom vindhastigheten genom vegetationen, vegetationsytans 

beskaffenhet och hur stor sammanlagd yta vegetationen erbjuder för deposition. I denna applikation 

används alltså vegetationen som ett filter. Filtereffekten påverkar endast den luft som passerar genom 

vegetationen och inte den som passerar ovanför eller runt. Tätare vegetation tvingar en större del av 

luften att passera utanför vegetationen och ges således inte möjlighet till deposition.  

För partiklar är det i första hand partikelstorleken som påverkar depositionen. Mycket grova partiklar, 

över 10 μm i diameter, har en större fallhastighet, och deponerar därför i större utsträckning på 

horisontella ytor. Fallhastigheten för partiklar kring 10 μm i diameter är cirka 0,5 cm/s och liten i 

jämförelse med normal vindhastighet. Partiklar, ner till 1 μm i diameter, har en tröghet som gör att de 

rör sig långsammare än luften och kan ”kastas” mot ytan (impaktion), det vill säga deponerar lättare 

vid höga vindhastigheter. Vindhastigheten påverkar alltså depositionen på olika sätt för olika 

partikelstorlekar. Stora partiklar deponerar lättare vid starka vindar då de inte hinner svänga så snabbt 

på grund av sin större tröghet, medan låg lufthastighet ökar uppehållstiden nära vegetationsytan vilket 

ökar möjligheten att deponera för de allra minsta partiklarna som främst påverkas av diffusion. Större 

partiklar kan också lättare lossna igen efter att de har fastnat på ytan.  

De flesta rapporterade mätningar av effektiviteten i depositionen av partiklar hanterar grova partiklar, i 

och med att de är lättare att mäta. Partiklar som är större än 10 µm i diameter har en begränsad 

hälsopåverkan i och med att de inte kommer så långt in i våra andningsvägar på grund av sin storlek. 

Dessa partiklar påverkar främst nedsmutsningen nära vägar. 

Olika typer av växtlighet är olika effektiva på att rena luften. Först och främst ger mycket yta större 

deposition, vilket innebär att tjockbladiga växter inte är lika effektiva som växter med finare 

strukturer, till exempel barrträd jämfört med lövträd. Hår på bladen och bladvax ökar föroreningarnas 

möjlighet att fastna. Mer om detta i Janhäll (2015a och b). 

Ibland kan deposition och utspädning beskrivas tillsammans, om beskrivningen av processerna 

förenklas så att man enklare kan jämföra med verkliga fall där halter av föroreningar mäts upp. Först 

diskuteras gaturum och sedan, mer ingående, olika former av barriärer mellan källan och de som 

exponeras. Den kombinerade effekten av vegetation i gaturum kräver ytterligare studier, både 

avseende tak- och väggvegetation och träd, buskar och örter i gaturummet. Det är svårt att dra 
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generella slutsatser av de studier som är publicerade i dagsläget, förutom att deposition kan minska 

halterna medan minskad utspädning kan öka halterna kraftigt. Vad som också tydligt visats är att fler 

studier av deposition på vegetation och spridning av föroreningar trots vegetation är av stor vikt för att 

kunna ge mer detaljerade rekommendationer. 

5.1.1 Rekommendationer relaterade till luftkvalitet 

I gatumiljöer bör lägre barriärer i form av häckar under midjehöjd prioriteras. De hindrar utspädningen 

i liten utsträckning, men kan ge viss möjlighet till filtrering och ibland även en positiv påverkan på 

omblandningen. Man kan också använda vegetation på väggar och tak för att begränsa effekten av 

vindskydd och ändå ge tillgång till ytor för deposition av luftföroreningar. Dessa rekommendationer 

bör testas med mätningar först (Janhäll, 2015b). 

De städsegröna växterna har fördelen att det finns stor yttäthet även under vintertid, samt under tidig 

vår då partikelhalterna i nordiska länder ofta är hög. Då delar av vegetationen faller till marken (främst 

löv) ökar också risken för att de mals ned av trafiken och bildar små partiklar som kan andas in av 

invånarna. 

De rekommendationer som sammanställts av Janhäll (2015b) avseende luftkvalitet och vegetation är: 

• placera gärna vegetation nära utsläppskällan, där halterna är höga, för att öka möjligheten att 

filtrera bort föroreningar eller styra undan den förorenade luften 

• tillse att vegetationen inte minskar utspädningen av föroreningar, till exempel undvik tät 

plantering av täta träd i trånga och trafikerade gaturum, där föroreningarna kan stängas in 

• använd med fördel vegetationsbarriärer mellan trafiken och befolkningen, för att införa en 

depositionsyta för föroreningar och viss styrning av luften, och nyttja låga häckar om 

utspädningen av föroreningarna är viktig på platsen 

• vägg- och takvegetation i täta urbana miljöer ökar depositionsytorna och ger mindre 

begränsning för ventilationen än fristående vegetation 

• planera redan från början vegetationen med tanke på alla de effekter av vegetation som kan 

uppstå i en komplicerad urbanmiljö, och väg olika delar av miljöeffekterna mot varandra. 

5.2. Andra miljöaspekter 

Vegetation används i allt större utsträckning för vissa ekosystemtjänster, såsom att rena luften, hantera 

temperaturstress och översvämningsrisker, samt av estetiska skäl. Vissa nämner också 

bullerbegränsande effekter, men detta förekommer bara då vegetationen har en betydligt större 

utbredning än vad som är praktiskt möjligt i stadsmiljö (Van Renterghem m.fl., 2012). Dock gäller att 

marken kring växter i mindre utsträckning är hårdgjord och hårda ytor som asfalt och betong ger 

möjlighet för ljud att studsa utan den bullerdämpning som sker när ljudet träffar en mjukare yta som 

istället dämpar ljudet.  

Stadsmiljöer utgör värmeöar, med högre temperatur än det kringliggande landskapet, vilket påverkar 

både lokala temperaturer och fuktighet samt vindsystemen kring staden (Haeger-Eugensson och 

Holmer, 1999). Dessa värmeöar begränsas om vegetationsandelen i staden ökar, och omvända 

vindsystem kan skapas kring parker där vegetationen är dominerande (Eliasson och Upmanis, 2000). 

Temperaturskillnaderna inne i staden kan vid solinstrålning bli stora och även dessa skillnader kan 

minskas med ökad mängd vegetation. I stadsmiljö ger vegetationen ökad luftfuktighet, skugga och ett 

jämnare lokalklimat. Det är också svårt att hantera stora regnmängder i och med att allt extra vatten 

ska ledas bort i dagvattenledningar istället för att infiltreras i mark och vegetation inom staden. Här 

kan främst större träd torka upp marken (Andersson-Sköld m.fl., 2015). 

Vegetation utnyttjas också som estetiska element i stadsplaneringen (Figur 11), och kan påverka den 

upplevda tryggheten och trivseln i stadsrummet, men också öka behovet av underhåll. Belysningen är 

av stor vikt för att minska otryggheten, samtidigt som vegetationen kan minska 
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belysningseffektiviteten genom att skugga (Jägerbrand, 2011). Allergier är ett växande problem som 

behöver beaktas vid planering av vegetation i stadsmiljön. 

 

 

Figur 11. Mindre plantering av träd och lägre vegetation i flyttbara krukor kan påverka stadsbilden 

stort, men kan samtidigt enkelt flyttas om de blir för stora för sin placering (Linnestaden, Göteborg, 

foto: Janhäll 2015). 
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6. Slutsatser och diskussion  

I USA finns den etablerade strategin CSS (context-sensitive solutions) där man ska uppmuntra 

gemensamma processer för att utforma gaturum på ett sätt så att de ”värden” man vill åstadkomma 

antingen bevaras eller skapas. ”Värden” kan vara sociala värden, ekologiska, eller 

trafiksäkerhetsmässiga. CSS handlar om att genom gemensamma beslutsprocesser utforma 

gaturummet tillsammans och att anpassa transportinfrastrukturen till samhälle och landskap. Under 

svenska förhållanden kan det kanske liknas vid att utvecklingen av stadsmiljöer ska ske gemensamt av 

olika aktörer utifrån lokalt anpassade lösningar, exempelvis hållbara lösningar. Detta skulle kunna 

vara en väg att forma planering av vegetation i gaturum till en gemensam process och konflikten 

mellan mycket vegetation av miljöskäl från bl.a. grönplaner och minskad vegetation från 

vägutformnings-rekommendationer skulle kunna minskas. 

Vegetation för förbättrad luftkvalitet bör främst placeras nära trafiken där den extra depositionsytan 

kommer bäst till nytta, i och med att den då är i direkt kontakt med höga halter av föroreningar. Det är 

också av stor vikt att vegetationen inte hindrar utspädningen av lokala utsläpp vilket gör att det i 

städernas trånga gaturum kan vara bra att undvika stora träd och istället använda buskar, samt vägg- 

och takvegetation. Dessa rekommendationer innebär dock en ökad mängd vegetation i trafiknära lägen 

vilket kan påverka trafiksäkerheten negativt. I en stor del av de rekommendationer som finns inom 

gaturumsplanering ses vegetationen i trafiksäkerhetssammanhang främst som något negativt som 

orsakar skymd sikt.  

Träd har många goda egenskaper men både effekten på luftkvalitet och trafiksäkerhet bör beaktas vid 

plantering av träd i städer. Avseende luftkvalitet kan trädkronor både filtrera luften som blåser genom 

kronan och minska utspädningen av de föroreningar som släpps ut under trädkronan. Träd kan verka 

hastighetssänkande genom påverkan på körbeteende och upplevelse. I gaturum och vägmiljöer där risk 

för kollision är hög (exempelvis på vägar med mycket trafik och relativt höga hastigheter eller vissa 

gator i centrala områden) bör man undvika träd närmare vägbanan än 6 m av trafiksäkerhetsskäl. 

Stadsmiljöer med träd utgör dock främst en trafiksäkerhetsrisk för motorcyklar eftersom risken att 

skadas svårt vid krock med träd är hög även i sådana hastigheter som gäller i urbana miljöer.  

Mängden vegetation i vägnära miljöer påverkar såväl trafiksäkerhet som luftkvalitet i olika riktningar. 

Ett problem med planeringen av vegetation i trafiknära miljöer är att det ofta finns en skiljelinje 

mellan planering av infrastruktur, där vegetation oftast hanteras som ett problem, som måste skötas 

och hållas efter, och de mer naturinriktade dokumenten där vegetation har ett mycket positivt värde. 

Många strategiska dokument avseende vegetation i stadsmiljö har en positiv inställning till ytterligare 

vegetation, ofta med tanke på de ekosystemtjänster som vegetationen tillför. Här kan det vara av stor 

vikt att arbeta fram mer enhetliga planeringsverktyg och att studera hur vegetationsplaneringen 

genomförts i verkliga situationer. En möjlighet som framkom under denna studie är lämpligheten att 

komplettera kommunernas strategiska dokument inom grönska, ofta kallade grönplaner, med en 

genomtänkt strategi för grönska i gatumiljö. 

I en studie av Wolf (2003a) som undersökte sociala värden och upplevelse hos allmänheten genom 

enkäter med bilder och frågor av vägmiljöer med träd, konstateras att respondenterna bedömde att 

bilder med mer vägvegetation och träd hade högre behaglighetsvärde. En annan studie visade även att 

det fanns associationer mellan en högre andel gröna ytor med en högre betalningsvilja för 

affärsverksamhet i mer gröna miljöer (Wolf, 2003b).  

Det finns en omfattande litteratur inom trafiksäkerhet i relation till vegetation, där tex stora 

stamdiameterar har associerats med allvarligare skador vid påkörning. En stor del av denna litteratur 

hanterar landsbygdsmiljöer, men resultaten kan i många fall överföras till stadsmiljö. Det finns studier 

som visar att ökad vegetation i trafiknära områden kan öka mängden vilt i trafikmiljön, vilket ger ökad 

risk för trafikolyckor. Även belysning/skuggning på grund av vegetation har studerats. Ifall 

vegetationen skymmer synbarheten och sikten, antingen direkt eller indirekt genom påverkan på 
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belysningen, innebär detta en trafiksäkerhetsrisk. Vid alla typer av risk för kollision med vegetation är 

det viktigt att säkerställa att vegetationen är eftergivlig eller har en stamdiameter mindre än 10 cm i 

diameter för att undvika kollisioner som leder till allvarliga personskador eller dödsolyckor. Att tillse 

att sikten är god är avgörande för hög trafiksäkerhet, men lägre vegetation kan vara en lösning som 

kan gynna båda områdena, d.v.s. luftkvalitet och trafiksäkerhet. Vegetation som är hög nog kan i vissa 

gaturum minska risken för bländning, antingen från mötande fordon eller från solnedgång/soluppgång 

men samtidigt kan vegetationen minska utspädningen av luftföroreningar. Hög växtlighet i form av 

stora träd påverkar trafiksäkerheten negativt i och med risken för kollision med stammen och lövhalka. 

Även luftkvaliteten påverkas negativt om utspädningen begränsas men den påverkas positivt genom 

trädens filtrerande effekt.   

Vegetation i form av barriärer mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter kan skapa fysiska 

avgränsningar, konstraster, siktlinjer och hastighetsdämpande effekter. Sådan vägnära vegetation kan, 

förutom att vegetationen filtrerar luften, skapa ett avstånd mellan fordonstrafik och oskyddade 

trafikanter vilket är ytterligare ett område där trafiksäkerhet och luftkvalitetshänsyn samverkar. 

Avslutningsvis bör den vegetation som placeras nära vägbanan av luftkvalitets- eller 

beteendeförbättrande skäl hållas låg och relativt mjuk för att undvika siktbegränsning och onödig 

skada vid krock. 

Effekter på trafiksäkerheten har sammanställts i en bilaga. 
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Bilaga 1. Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Vegetation och träd i urbana miljöer har både negativa och positiva effekter på trafiksäkerheten. Här 

summerar vi några av de viktiga aspekterna som erhållits från detta projekt:  

• Ett övergripande problem som ofta diskuteras när man vill öka mängden växtlighet i 

trafikmiljöer är att sikten kan minska. Detta kan ge upphov till att trafikanterna inte i tid 

uppmärksammar en potentiell fara som kan leda till kollision vilket kan öka olycksrisken, 

samtidigt som närheten mellan utsläppskällan (här trafiken) och vegetationsytan ökar 

möjligheten att nyttja depositionsytan till filtrering av luften. 

• Studierna visar att vegetationsplanering och planering av gaturum normalt inte grundar sig på 

samma underlag i och med att vegetationsplaneringen ofta relaterar till större vegetations-

element såsom parker och naturområden, medan häckar och buskar i gatumiljöer främst 

hanteras av de som planerar infrastrukturen. 

• Kollision med träd kan leda till allvarliga olyckor, speciellt i högre hastigheter och på 

landsbygden. I urbana miljöer är ofta hastigheterna lägre och körbeteendet påverkas av 

utformningen (ofta hastighetsdämpande miljöer) och förekomst av vegetationen så att man 

erhåller en hastighetsdämpande effekt. Det är inte helt klarlagt hur risker (risk för kollision 

med träd) och effekter (positiva effekter på körbeteendet genom hastighetssänkningar) 

samverkar i verkligheten i stadsmiljöer. Studier indikerar att den hastighetsdämpande effekten 

av träd leder till färre och mindre allvarliga olyckor och att man får en mer säker och attraktiv 

stadsmiljö. Träd i urbana miljöer utgör dock fortfarande en stor trafiksäkerhetsrisk för MC.  

• Vegetation i stadsmiljöer ger många sociala mervärden som gör dessa miljöer mer attraktiva 

och det kan leda till fler hållbara resor av oskyddade trafikanter. Att oskyddade trafikanter 

använder gaturummet i större utsträckning ökar behovet av att hastighetsanpassa 

fordonstrafiken i form av exempelvis avgränsningar, visuella eller fysiska, och sådana är fullt 

möjliga genom användning av vegetation.  

• Det är inte klarlagt var gränsen går mellan negativa aspekter av siktskymning och positiva 

effekter genom minskad bländning när man har vegetation i stadsmiljö. Man kan också få 

synbarhetsnedsättande effekter av vegetation som skuggar ut gatubelysningen. Avvägningen 

mellan synbarhet och siktskymmande egenskaper måste troligtvis göras utifrån den lokala och 

specifika gaturumsplaneringen, synkront med en helhetsbedömning av trafiksäkerhet och 

exempelvis inkluderande belysning och trygghetsaspekter.  

• Vegetation med stamdiameter under 10 cm skulle kunna användas betydligt mer som buffert 

mot avåkning eller vid risk för kollision med fasta objekt, men även som hastighetsdämpande 

åtgärd. Detta skulle ge positiva effekter på trafiksäkerheten. Det gäller speciellt för buskar 

med förvedade stammar och med låg höjd.   

• Det finns även en rad faktorer som leder till ökad risk i trafiksäkerhetsavseende såsom 

lövhalka, gamla träd som kan utgöra trafikfara, samt ökad risk för viltolyckor i grönare 

miljöer. Det saknas kunskap om hur avgörande dessa enskilda faktorer är för exempelvis 

olycksrisk.  

Dagens planeringsunderlag kan förbättras genom att framhäva några av de positiva 

trafiksäkerhetsaspekterna som erhålls vid ökad användning av vegetation i stadsmiljöer.  

 

 


