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Referat 

Vegetation påverkar luftkvaliteten både positivt och negativt. Särskilt i stadsmiljöer, där luftmiljön 

redan kan vara ansträngd och många människor exponeras, är det viktigt att förstå hur vegetationen 

påverkar luftkvaliteten. Denna rapport beskriver relativt detaljerat hur spridning och deposition av 

luftföroreningar påverkar luftkvaliteten, baserat på främst vetenskaplig litteratur inom luftkvalitet och 

vegetation. Fokus är att beskriva processerna för att öka förståelsen för hur vegetationen kan användas 

för att påverka luftkvaliteten i en positiv riktning i varje aktuellt fall.  

Kortfattat varnar studien för att stänga in människor och luftföroreningskällor (såsom trafik) innanför 

tät vegetation som hindrar att föroreningarna späds ut med omgivningsluft. Det finns dock stora 

fördelar med att placera vegetation som barriärer mellan människor och luftföroreningskällor, vilket 

kan göras på många olika sätt, med olika höga och olika täta barriärer. Möjligheten att minska 

mängden luftföroreningar genom att låta dem deponera på vegetationsytor bör tas tillvara.  

Studien hanterar olika miljöer i och med att det i vissa miljöer är av stor vikt att utspädningen inte 

hindras, medan andra miljöer kan utnyttjas för deposition. En stor del av resultaten redovisas också i 

Janhäll (2015) Review on urban vegetation and particle air pollution – Deposition and dispersion 

Atmospheric environment, 105, s. 130–137. Här beskrivs dock processerna mer detaljerat och för en 

bredare publik. 
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Abstract 

Vegetation affects air quality both positively and negatively. Especially in urban areas, where the air 

quality may already be deteriorated and many people are exposed, it is important to understand how 

vegetation affect air quality. This report gives a relatively detailed description of how dispersion and 

deposition of air pollutants affect air quality, based mainly on scientific literature in the field of air 

quality and vegetation. The focus is to describe the processes to understand how vegetation can affect 

air quality in a positive direction in each analyzed case. 

Briefly, this study recommends us to avoid to limit dilution of traffic effluents with dense vegetation 

where people might be exposed. However, there are major advantages to place vegetation as barriers 

between people and air pollution sources, which can be done in many different ways, and using 

barriers of different density. The ability to reduce the amount of air pollution by allowing them to 

deposit on vegetation surfaces should be taken advantage of.   

This study deals with different environments and in some environments the importance of not 

hindering dilution is large, while in other environments vegetation can be used for deposition. Much of 

the results is presented in scientific literature in Janhäll (2015) Review on urban vegetation and 

particle air pollution – Deposit and dispersion Atmospheric environment, 105, s. 130–137. However, 

the processes are described in more detail here and to a broader audience. 
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Förord 

Denna studie initierades av önskemål från flera håll inom stadsplanering att utöka mängden vegetation 

i urban miljö. Hur denna vegetation ska tillföras den urbana miljön påverkar många olika variabler, 

varav luftkvaliteten är en. Hur luftkvaliteten påverkas är komplext i och med att effekterna ibland 

förbättrar luftkvaliteten men i andra fall försämrar den. Denna studie baseras på vetenskaplig 

publicering inom området och stora delar av resultaten har publicerats i vetenskaplig litteratur, men 

har här förklarats på ett mer tillgängligt sätt och på svenska.  

Fredrik Bachmans Minnesfond har tillsammans med Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet och Trafikverket finansierat studien, vilket härmed tacksamt meddelas. Alla 

bilder har producerats/fotograferats av författaren om inte annat anges i figurtexten. 

Göteborg, november 2015 

 

Sara Janhäll 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Vegetationens inverkan på luftmiljö 

av Sara Janhäll (VTI) 

Vegetationens påverkan på den lokala luftkvaliteten är både positiv och negativ. Den positiva effekten 

är att luftföroreningarna minskas genom att de deponerar på vegetationsytan och luften därigenom 

filtreras. Den totala mängden luftföroreningar minskar alltså. Den negativa effekten är vegetationens 

förmåga att agera vindskydd och att minska vindhastigheten, vilket minskar utspädningen av lokala 

utsläpp och kan öka halterna i närområdet. I täta stadsmiljöer där utspädningen redan utan vegetation 

kan vara begränsad, såsom i trånga gaturum med trafikutsläpp, är detta en stor risk. Vegetationen kan 

också placeras som en barriär mellan utsläppskällor (ofta större transportleder) och befolkningen, så 

att spridningen av föroreningarna från källan till befolkningen kan begränsas, och luften filtreras på sin 

väg. Denna rapport beskriver var forskningen befinner sig inom området i dagsläget, och baseras på 

vetenskaplig litteratur. Resultatet har också publicerats vetenskapligt i Janhäll (2015) Review on urban 

vegetation and particle air pollution – Deposition and dispersion Atmospheric environment, 105, 130–

137. 

Det är i dagsläget svårt att beskriva vegetation på ett sätt som enkelt relaterar till dess effekt på 

luftkvalitet. Ett exempel är vegetationstäthet som kan mätas på flera olika sätt, och bäst beskriver 

effekten antingen på vindrörelser eller på deposition. Partikelstorleken hos föroreningen är av stor vikt 

för processerna, medan kemiska effekter har utelämnats i beskrivningen. Vegetations-ridåer och olika 

typer av gaturum studeras med referenser till alla studier som rapporten baseras på. Ytterligare 

forskning inom området är av stor vikt och pågår konstant, vilket gör att kunskapen ökar och både 

fysisk design och vegetationsval utvecklas hela tiden.  

De rekommendationer som ges här förklaras ingående i rapporten och 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. 

  



10  VTI rapport 876 

 



VTI rapport 876  11 

Summary 

The effect of vegetation on air quality 

by Sara Janhäll (VTI) 

Vegetation impacts the local air quality both positively and negatively. The positive effect is that air 

pollution concentration can be reduced by deposition on the vegetation surface and the air filtered. The 

total amount of air pollution is thus reduced. The negative effect is the ability of vegetation to act as 

windbreaks reducing the wind speed, which reduces the dilution of local emissions and can increase 

the levels in the surrounding area. In dense urban environments where dilution already without 

vegetation may be limited, such as in narrow street canyon with traffic emissions, this is a big risk. 

Vegetation can also be placed as a barrier between the emission sources (often major traffic routes) 

and the population, so that the transport of pollution from the source to the population may be limited, 

and the air is filtered on its way. This report describes the research in the area at present, and is mainly 

based on the scientific literature. The result has also been published scientifically in Janhäll (2015) 

Review on urban vegetation and particle air pollution – Deposition and dispersion Atmospheric 

environment, 105, 130–137. 

It is at present difficult to describe vegetation in a way that simply relates to its effect on air quality. 

An example is the vegetation density can be measured in several ways, and best describes the effect 

either on wind movement or on deposit. The particle size of the pollution is of major importance to the 

processes, while chemical effects have been omitted in the description. Vegetation-curtains and 

different types of street canyon are studied with references to all the studies that is reported. Further 

research in this area is of great importance and is going on constantly, which increases knowledge and 

both physical design and vegetation selection evolve all the time. 

The recommendations given here are explained in detail in the report and is:  

 place the vegetation near the source of air pollution, where the concentrations are high, 

increasing the ability to filter out pollution or redirect the polluted air 

 ensure that the vegetation does not reduce the dilution of pollutants, for example avoiding 

close planting of dense trees in narrow and busy street canyons, where pollution is not easily 

diluted 

 use vegetation barriers between transport and population, to introduce a deposit surface and 

control of the air movements, but preferably low hedges if dilution is limited at the site 

 wall and roof vegetation in dense urban environments increases the deposition surface and has 

a limited restriction of ventilation compared to free-standing vegetation 

 plan the vegetation from the start in view of all the effects of vegetation that can occur in a 

complex urban environment, and level different environmental effects against each other. 
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1. Inledning 

Luftkvaliteten i städer är ett aktuellt miljöproblem, som man antingen kan lösa genom att minska 

utsläppen, (dvs. minska trafiken) eller genom att påskynda att föroreningarna försvinner ur stadsluften. 

Denna rapport behandlar inte utsläppsförändringar utan adresserar möjligheter att med hjälp av 

vegetation påverka halterna av främst partiklar i luften. Två möjligheter finns – att öka utspädningen 

eller att filtrera luften och låta partiklarna fastna (deponera) på vegetationsytorna. Utformningen av 

vegetation i området påverkar båda möjligheterna.  

Vegetation används i urbana miljöer av flera olika skäl, exempelvis trygghetsskäl, estetiska skäl, eller 

för att vegetation och grönt ökar livskvalitén. Vegetationen ger också skugga, vindskydd och 

insynsskydd och påverkar temperaturen. Den otrygghet som kan upplevas nära tät vegetation under 

mörka kvällar begränsar mängden gröna ytor, buskar och lägre vegetation, medan risken för 

översvämningar i ett förändrat klimat begränsar mängden hårdgjorda ytor och således ökar mängden 

vegetation i urbanmiljön. Vegetation används i blåsiga miljöer för att ge lä. Det är allt vanligare att 

gröna ytors infrastruktur och tjänster, såsom ekosystemtjänster, diskuteras i planeringssammanhang 

(Janhäll and Jägerbrand, 2015). 

Vinden späder ut och sprider lokala utsläpp. I urbanmiljö styrs vindarna i stor utsträckning av 

byggnader, och då halterna av luftföroreningar i stadsmiljö beräknas tar man ofta inte hänsyn till 

vegetation. Ett skäl till denna förenkling är att beräkningarna blir mycket mer komplicerade om 

vegetationen ingår, ett annat skäl att vegetationen normalt endast beskrivs övergripande i dagens 

planarbete, medan byggnader beskrivs mer detaljerat. Vegetationen varierar i sin form och funktion 

under årets årstider då den växer, fäller löv och hanterar torka och andra miljöeffekter. Olika typer av 

vegetation påverkar också vinden på olika sätt och hur vegetationen ska beskrivas i dessa sammanhang 

är inte helt utrett. Sammantaget gör detta att det krävs en del arbete för att få tag i indatat till 

modellerna där vegetationen behöver beskrivas.  

Vegetationen minskar vindhastigheten och således också utspädningen av luftföroreningar. Den 

minskade vinden ökar halterna nära källorna, men kan också genom en barriäreffekt förhindra att 

föroreningarna tränger vidare in i oförorenade områden. Vegetationen ger skugga vilket i sin tur 

påverkar strålningsvärme och mikroklimat, t.ex. vindrörelser. Vegetationen respirerar och avger 

vattenånga och påverkar temperaturen, vilket jämnar ut variationen av värme i olika delar av 

gaturummet. Fukt och temperatur påverkar många luftföroreningar direkt, men också en del källor 

t.ex. de relaterade till uppvärmning.  

Då luften filtreras genom växtligheten kan luftföroreningshalten minska. Detta är en komplex process 

där vi fortfarande har mycket kvar att lära. 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.  

De processer som avgör om ökad mängd vegetation i en miljö förbättrar eller försämrar luftkvaliteten 

är balansen mellan deposition/filtrering, vilket minskar mängden luftföroreningar och utspädningen/ 

spridningen av luftföroreningar vilket ofta minskar halterna nära lokala källor. Här har vetenskaplig 

litteratur använts för att beskriva hur olika typer av vegetation påverkar de olika processerna. Förslag 

till lämpliga sätt att beskriva vegetationen så att effekterna ska kunna förutspås ges också.  

Denna rapport innehåller en del fysik och ekvationer, men allt som skrivs som ekvationer är också 

skrivet i klartext. Alla artnamn för vegetationen anges på samma sätt som i de citerade referenserna, 

det vill säga ibland på latin och ibland på svenska (översatt från engelska). 

Rapporten baseras på litteraturstudier via science citation index och börjar med en kort beskrivning av 

hur vegetation påverkar spridning av luftföroreningar, för att sedan i detalj med hänvisningar till 

litteraturen gå igenom depositionsprocessen och utspädning och spridning av utsläpp, sedan hanteras 
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förenklade miljöer, främst vegetationsbarriärer vid väg, där båda processerna studeras samtidigt. 

Rapporten avslutas med en sammanfattning av hur slutsatserna av denna studie skulle kunna påverka 

vegetationsplaneringen främst i urbanmiljö i relation till luftkvalitet. 
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2. Spridning 

Luftföroreningar förflyttar sig och späds ut genom vindrörelser. I öppen terräng beror vindhastigheten 

på avståndet från markytan, i och med att vindhastigheten är högre långt från marken, då marken är 

stilla och luften stoppas upp genom kontakten med marken. Vegetation, byggnader och andra hinder 

på marken beskrivs i dessa modeller främst som råhet, dvs. hur ojämn ytan är. En slät yta begränsar 

vinden mindre än en ruggig yta, och vinden ökar snabbare med höjden över marken, se figur 1. I 

bilden visas också hur stadsmiljö kan påverka vindhastigheten, genom att byggnaderna hindrar vinden 

och minskar den genomsnittliga vindhastigheten stort. Mellan husen kan det ändå vara relativt blåsigt 

och vinden kan också riktas om helt och blåsa i en annan riktning. För att beskriva detaljerna på lägre 

höjd än höjden på råheten behöver man mer detaljerade modeller. 

 

Figur 1. 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)). 

Den logaritmiska vindprofilen kan också användas när man istället tittar i detalj på hur vinden 

förändras på några centimeters avstånd från en bladyta, där t.ex. håriga blad kan ge långsamma 

luftrörelser nära bladet och hårigheten kan beskrivas som råhet. Principen är densamma som i figur 1 

då man på mycket nära håll beskriver vindhastigheten kring t.ex. en bladyta.  

I den urbana miljön, där man ofta vill beräkna halten av luftföroreningar i gatumiljön, är beskriv-

ningen av olika barriärer, såsom fysiska hinder och vindskydd av stor vikt. Hindren består främst av 

byggnader. Även parkerade fordon och vegetation påverkar luftomblandningen. Beräkning av 

spridning i gaturum är ofta tidskrävande och behöver normalt förenklas i hög grad, främst genom att 

beskrivningen av den yttre miljön begränsas. Byggnader beskrivs ofta som rätblock, där eventuella 

balkonger och klängväxter resulterar i en ökad råhet. I de flesta utredningar av luftkvalitet i urban-

miljö, t.ex. i beskrivningar av miljökonsekvenser inför detaljplaner, ingår i dag ingen, eller en mycket 

begränsad beskrivning av vegetationen på platsen. Förenklingarna i luftkvalitetsmodelleringen 

påverkar naturligtvis de beräknade luftföroreningshalterna, och för att kunna förenkla utan att i alltför 

hög grad förändra slutresultatet krävs djup förståelse för den komplexa situationen.  

Utvecklingen av datorernas prestanda har ökat möjligheterna att beräkna spridningen mer detaljerat, 

men de flesta modeller kräver förståelse av luftrörelserna i stadsmiljön för att inte nödvändiga 

förenklingar i indata ska ge felaktiga resultat. Antalet detaljerade mätningar av luftrörelser i stadsmiljö 

är begränsat, i och med att det finns många fall att studera samtidigt som mätningarna är dyra och tar 

mycket tid, samt att meteorologin förändras snabbt (till exempel Eliasson et al., 2006).  
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2.1. Täthetens inverkan på spridning 

För att mäta tätheten hos vegetationen och dess inverkan på spridning används porositeten eller 

”möjligheten för luften/föroreningarna att passera genom vegetationen”, vilket beskrivs som andelen 

av en volym som består av vegetation (enhet m3/m3). Mätning av porositeten sker normalt genom att 

tryckfallet över vegetationen mäts, ofta genom att vegetationen placeras i någon form av vindtunnel. 

Man kan också sänka ner olika vegetationsdelar i vätska för att mäta deras volym, enligt Arkimedes 

principa. Varierande porositet i olika delar av vegetationen kan påverka genomsläppligheten för vinden 

stort.  

Lövfällande träd har typiskt porositeter mellan 96 % (och tryckförlustkoefficienten λb =200 m-1) och 

97,5 % (λ=80 m-1) enligt Gromke and Ruck (2012). Träd med låg täthet, dvs. hög porositet 

(Pvol=97,5 %), ger störst påverkan på vindfältet, vilket kan verka förvånande men också har 

observerats i t.ex. (Gandemer, 1981, Grant and Nickling, 1998, Frank and Ruck, 2005). I de flesta fall 

mäter man antingen bladyta eller vegetationsvolym och uppskattar den andra parametern, ofta med 

hjälp av modeller (t.ex. Tiwary et al., 2005, Petroff et al., 2009).  

Tiwary et al. (2005) mätte runt häckar av hagtorn (hawtorn)c, järnek (holly) och idegran (yew) som på 

Brittiska öarna främst används som vindskydd och som skydd mot erosion och markförflyttning. 

Flödet genom häcken påverkas av både vindhastighet och val av art. Barrväxter blir mer 

genomsläppliga i stark vind, medan vind mot lövväxter gör att bladen närmar sig varandra vilket ökar 

tätheten (av principen: blås mellan två papper). När vindhastigheten är under en viss gräns (Utröskel) kan 

vegetationen betraktas som orörlig (Utröskel är 0,8; 1,2 och 1,7 m/s för respektive hagtorn, järnek och 

idegran (Tiwary et al., 2005)). Tiwary et al. (2005) jämförde flödet genom vegetationen med det 

beräknade flödet för olika porositeter och kunde på så vis uppskatta porositeten i de olika häckarna.  

Under sin väg genom vegetationen kommer luften att röra sig en längre sträcka än om den färdats rakt 

fram, i och med att grenar och bladverk tvingar luften att svänga (meandering). (Raupach et al., 2001) 

har föreslagit att sträckan genom vegetationen är 1,2*vegetationens tjocklek.  

För depositionseffekter används mängden bladyta per markyta vilket inte kan översättas direkt till 

porositet, även om man ofta försöker uppskatta ett samband. Denna form av täthetsbeskrivning 

behandlas ingående i avsnitt 2.1. 

2.2. Spridning i gaturum 

En stor del av stadsmiljön utgörs av gaturum, dvs. gator omgivna av byggnader, vilket har utnyttjats i 

beräkningsstudier i och med att man kan förenkla beräkning till två dimensioner där man beskriver ett 

tvärsnitt av gatan, med hus på båda sidor och vindriktningen tvärs gatan, se figur 2. I denna typ av 

situation bildas en virvel mellan husen och vindriktningen i marknivå är ofta rakt motsatt den i 

taknivå. I och med att utsläpp ofta sker av trafik i mitten av gatan blir halterna högre uppvinds den 

ursprungliga vindriktningen. Skillnaderna kan vara stora.  

                                                      

a Man mäter volymen av en kropp genom att sänka ner den i vatten och mäta förändringen av höjden på 

vattenytan. 

b λ = (statiskt tryck före hinder – statiskt tryck efter hinder)/(dynamiskt tryck * tjocklek av prov) 

c Växternas namn anges på latin endast om detta har gjorts i den refererade litteraturen, annars läggs 

originalspråkets namn in 
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Figur 2. Virveln i ett gaturum med vinkelrät vindriktning, och haltskillnad (gråtonat) vid trafikerat 

gaturum. 

Om föremål befinner sig i gaturummet, såsom t.ex. träd och buskar, kommer virveln att minska i 

styrka och förändras. Detta har studerats för kväveoxider (NO2 och NO), som har mätts upp på flera 

punkter i ett gaturum med träd, både under den tid då träden är bladlösa och då bladverket är fullt 

utvecklat (Salmond et al., 2013). Under den tid då träden är bladlösa är skillnaden mellan läsida och 

lovartsida av vägen större än med bladverk, i och med att virveln i figur 2 inte uppstår i samma 

utsträckning. Skillnaden mellan lufthalterna i gaturum och i urban bakgrund är istället mindre utan 

bladverk än med i och med att spridningen från gaturum till bakgrund inte hindras av lövverket. 

Mätningar har också skett på olika höjd från vägen, 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 

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.  

2.2.1. Beräkningsstudier 

Spridningsberäkningar i gaturum kan också utföras i tre dimensioner, men förenklas normalt till ett par 

olika fall med konstant vindriktning riktad längs med eller tvärs gatan. Med dagens kraftfullare datorer 

används tredimensionella modeller i allt större utsträckning och beräkningar genomförs också för 

vindriktningar i 45o mot gatans riktning, samt för olika former av byggnader och angränsande gator. 

Mark och byggnadsytor kan ges en råhet som påverkar vindfältet olika för t.ex. släta fasader och 

fasader med vegetation, balkonger eller nischer.  

Modellerna har olika angreppssätt för att beskriva vegetation, oftast som en sänkning av turbulensen 

inuti vegetationen. Depositionen ingår mycket sällan i modellerna. Wania et al. (2012) har beräknat 

luftkvaliteten med en tredimensionell modell (ENVImet) för gaturum med olika bredd och olika 

placering av vegetation. Trafiken rör sig i centrum av gaturummet och vegetationen består av träd av 

olika täthet placerade mellan trafiken och husväggarna på båda sidor. Tätheten hos vegetationen är av 

stor vikt och träd med mycket gles krona påverkar enligt Wania et al. (2012) inte flödet nämnvärt, 

medan täta lövverk ger minskad vindhastighet och ökade halter av PM10 i gaturum. Detta skiljer sig 

dock från mätningar av påverkan på vindfältet där glesa träd påverkar en större luftvolym nedströms 

trädet än täta träd (Frank and Ruck, 2005). Vegetationstätheten anges som bladytedensitet (Leaf Area 

Density, LAD) vilket ofta används vid depositionsberäkningar och beskrivs i kapitel 2. LAD har sedan 

legat till grund för en beräkning av hur turbulensen ska sänkas för de olika fallen i modellen. LAD har 

tagits från ENVImets databas för genomsnittliga träd och maximeras på ca 6 meters höjd till 0,2 m2/m3 

för glesa träd och 2,2 m2/m3 för täta träd, medan häckar har 2 m2/m3 på hela höjden. Den 

vegetationstäthet som har använts i de glesa trädkronorna är mycket låg. Tätheten för skog, där 

avståndet mellan träden har stor effekt är i storleksordningen 0,2 m2/m3 (Treuhaft et al., 2002), medan 
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enstaka träd kan ha tätheter mellan 2 och 8 m2/m3 (Hosoi and Omasa, 2006). Wanias beräkningar 

(Wania et al, 2012) visar att en låg häck nära trafiken inte minskar utspädningen i någon nämnvärd 

utsträckning, men samtidigt kan antas öka depositionsytan för luftföroreningar. I dessa simuleringar 

finns inte fordonsinducerad turbulens med.  

Vos et al. (2013) visar att för de flesta typer av vegetation kring vägen mellan rader av hus av olika 

former blir luftföroreningshalterna högre med vegetation än utan, på grund av att ventilationen 

minskar. Inte heller här ingår deposition till vegetationen. Beräkningen baseras på ENVImet. Ett stort 

antal olika fall beräknas och i princip förbättrar endast täta bullerplank, med vegetation på, mellan 

vägbana och trottoar luftmiljön på trottoarerna. Detta beror på att planket håller föroreningarna på 

vägsidan och minskar inblandningen av trafikavgaser i luften på andra sidan planket. Plank med och 

utan vegetation ger liknande resultat, då vegetationen inte påverkar vindfältet avgörande här. Man 

räknar med vindriktning tvärs vägen samt i 45o mot vägen. Känslighetsstudier för olika föroreningar 

rapporteras och beräkningen har utförts med olika storlek på rutnät, men 0,5x0,5 meter valdes för de 

presenterade beräkningarna. Alla hus i Vos studie är relativt låga – maximalt 3 våningar, och baseras 

på antagandet att trafiken flyter mellan husen där utrymmet är begränsat. Den fordonsinducerade 

turbulensen modelleras genom att emissionerna fördelas jämnt i en låda med en viss höjd. 

 

Figur 3. Häck och annan vegetation på innergård i Stockholm 2015-06-11. 

Alla modellberäkningar måste jämföras med mätningar för att säkerställa resultaten. Det kan dock vara 

komplicerat att jämföra förenklade beräkningar av enstaka gaturum med mätningar i en verklig miljö 

där man inte har tillgång till mycket detaljerad indata t.ex. i form av beskrivning av geometrin, 

variationen i utsläpp och bakgrundshalter. För en verklig korsning mellan två gaturum med träd endast 

i den ena riktningen jämförs mätningar och beräkningar av koncentrationer med hjälp av modellen 

FLUENT (www.ansys.com, Buccolieri et al., 2011). Under två dagar har partikelhalten (PM10) mätts 

upp då vindriktningen varit relativt konstant men olikriktad, så att två olika dagars halt har kunnat 

jämföras mellan modell och verklighet. För att öka jämförbarheten har halterna, C, normaliseras med 

vindriktningarna, U, enligt Cratio=(Cväst*Uväst)/ (Csyd*Usyd). Mätningarna ger 1,5 medan beräkningarna 

ger 1,1. Om vegetation tas bort i modellen blir Cratio 0,3, vilket pekar på att modellens 

vegetationsbeskrivning förbättrar beskrivningen av haltrelationerna. Här kan tilläggas att mätningen 

skedde i mars månad, då lövverket sannolikt inte varit fullt utvecklat (Buccolieri et al., 2009). 

2.2.2. Vindtunnelförsök 

För att få ett bättre samband mellan de starkt förenklade beräkningarna och verklighetens komplexitet 

utförs också studier i vindtunnel, där fysiska modeller av den urbana miljön kan studeras i mindre 

skala. Här studeras vindfält och koncentrationsfält så nära den verkliga miljön som möjligt, genom att 

skala ner gaturummet och placera det i en vindtunnel med bestämda egenskaper, som inte varierar med 

meteorologi, trafikintensitet och annat. För att skala ner verkligheten krävs att ett antal flödesvariabler 
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är konstanta, vilket är komplicerat och beskrivs i läroböcker inom flödesdynamik (t.ex. Tritton, 1988). 

Vilka dimensionslösa variabler som måste hållas konstanta för att en modell av ett gaturum inkluder-

ande vegetation ska kunna visa det verkliga vindfältet diskuteras i Gromke (2011). Fysisk nedskalning 

av vegetation kan ge stora svårigheter relaterade till deras fysiska komplexitet. Vindtunnelförsök med 

fysiska modeller av träd i form av trädkronor i olika material kombinerade med en stam visade att 

modellerna gav realistiska vindfält vid lägre vindhastigheter (Gromke and Ruck, 2008). Vid ökande 

vindhastigheter har de dock en relativt konstant luftmotståndskoefficient, medan luftmotstånds-

koefficienten för verkliga träd minskar med ökande vindhastighet. Även tvärsnittsarean av vegeta-

tionen minskar vid hög vindhastighet, vilket är svårt att efterlikna för fysiska modeller av träd. 

Gromke and Ruck (2012) sammanfattar en rad vindtunnelexperiment för gaturum, som ger goda 

insikter i hur vegetation påverkar luftföroreningshalter och vindar. Höjd/bredd-förhållandet varieras 

genom att byggnaderna placeras med samma avstånd som höjden på husen (H/B= höjden delat med 

bredden =1) med en trädrad i mitten av gaturummet eller med dubbla avståndet mellan husen med en 

dubbel trädrad. Längden på gaturummet är tio gånger höjden på byggnaderna, och källan är konstant 

längs gatan. Även tätheten på trädkronorna varieras. Vindtunnelförsöken har genomförts med 

vindriktningen vinkelrät mot gatan, parallellt med gatan och i 45o vinkel mot gatan (även Gromke, 

2011, Gromke and Ruck, 2008, Gromke and Ruck, 2007). Mätningar av halter och vindhastighet sker 

nära byggnadens väggar. I gaturummet kan rörliga skivor simulera trafikturbulens, och utsläppen sker 

som linjekällor av inert gas. 

Med vinkelrät vindriktning och H/B =1 visas virvlar i hörnen av gaturummet både horisontellt i 

korsningen och den virvel som ökar halterna på lovartsväggen enligt tidigare figur 2 (Gromke and 

Ruck, 2007). Denna studie har gjorts med sfäriska trädkronor med relativt hög porositet. Halterna ökar 

med mer träd, minskar något igen om träden inte står för tätt och minskar också med ökad 

trafikturbulens. Stillastående trafik under ett tätt vegetationstak är alltså det värsta scenariot, om 

utsläppen är desamma, se figur 4. Den ena väggen har höga halter och dessa ökar också när 

trädkronornas volym ökar, medan den andra sidans låga halter minskar ytterligare något med mer 

trädkronor. Dessa studier bör repeteras med mer permeabla trädkronor.  

 

  

Figur 4. Med träd i gaturummet hindras omblandningen mellan trafikutsläppen och luften ovanför 

gaturummet och halterna under trädkronorna ökar. I ett gaturum utan träd blir halterna lägre i 

gatunivå, men sprids också upp i hela gaturummet.  

 

Gromke and Ruck (2012) visar att träden påverkar halterna mest vid en vindriktning på 45o relativt 

gatan, och minst vid parallell vindriktning. Parallell vind ger också lägst halter vid väggarna. Gromke 

and Ruck (2008) testar flera olika sätt att konstruera trädmodellen, och redovisar också litteratur i 
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ämnet. I de senare studierna har träden modellerats som nätburar med olika mycket fyllningsmaterial 

för att testa olika stor vegetationstäthet. Halterna för situationen med tomma burar skiljer sig ca 20 % 

från situationen utan burar, där man mycket grovt kan uppskatta porositeten till ca 99,9 %. Porositeten 

hos träden (dvs. de fyllda nätburarna) varierar mellan 96 % och 97,5 % och har mätts genom att 

studera tryckfallet över en bur med fyllningsmaterial (Gromke and Ruck, 2008). Under naturliga 

förhållanden har lövträd ofta en porositet kring 96 % (Gromke and Ruck, 2012). Vaken som uppstår i 

vindfältet i lä om vegetationen finns kvar mycket längre för porösa hinder än täta, och vaken upphörde 

efter 5 gånger krondiametern för täta sfäriska modeller av trädkronor (Gromke and Ruck, 2008). Träd 

med hög porositet (här Pvol=97,5%) ger också störst påverkan på halterna av luftföroreningar nära 

väggen i ett gaturum (Gromke and Ruck, 2012).  

Dessa detaljerade vindtunnelexperiment har jämförts med CFDd-beräkningar med modellen FLUENT 

(www.ansys.com, Buccolieri et al., 2011)e. Skillnader mellan vindtunnelmätningarna och CFD-

beräkningarna har exemplifierats av en tydlig ökning av luftföroreningshalterna längs gatan i CFD-

beräkningarna, vilket inte visar sig i vindtunnel-experimenten (Buccolieri et al., 2011). 

Hur tätt träden står påverkar inte utfallet i föroreningskoncentration särskilt mycket, medan 

gaturummets höjd-breddförhållande är av stor vikt både för utspädningen utan träd och för effekten av 

träd i gaturum (Buccolieri et al., 2009). Trängre gaturum där utspädningen redan är begränsad är 

känsligare för vegetationens ytterligare begränsning av luftomblandningen. Beräkningarna visar klart 

högre halter med vegetation i gaturummet än utan vegetation för de flesta vindriktningar. Där halterna 

är högst i fallet med 45o vindriktning, i slutet av gatan på lovartsväggen, kan träden öka trafikens 

halttillskott 3 gånger (Buccolieri et al., 2011). Halterna ökar mest där de redan är som högst, dvs. vid 

lovartsväggen för vinkelräta vindriktningar. Medelhalten över hela väggen ökar med 30 %, medan 

läsidans medelhalt minskar något med vegetation. Halterna vid 45o vindriktning liknar de vinkelräta 

vindriktningarna i stor utsträckning medan de parallella vindriktningarna inte påverkas av vegetationen 

i lika stor utsträckning, även om halterna ökar något även i det fallet (Gromke and Ruck, 2012). Alla 

beräkningar gäller det speciella fallet som studerats och för att slutsatserna ska blir mer allmängiltiga 

krävs fler beräkningar. 

Sammanfattningsvis ökar vindskyddet med vegetationstätheten, medan vindfältet påverkas längre bort 

från vegetationen vid lägre täthet. I gaturum kan utspädningen och de enkla spridningsmönster som 

man vet uppstår utan vegetation eller andra störande detaljer i gaturummet helt förändras särskilt med 

vegetation med hög täthet närvarande. Trånga gaturum med höga, täta träd kan ge mycket högre halter 

under trädkronorna.  

                                                      

d CFD: Computational Fluid Dynamics, en metod att beräkna spridning i tre dimensioner, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics 

e Några tekniska detaljer för modelleringen är att GROMKE, C. & RUCK, B. 2008. Aerodynamic modelling of 

trees for small-scale wind tunnel studies. Forestry, 81, 243-258. visar att de två olika turbulensmodellerna k-ε 

och Reynolds Stress Model - RMA LAUNDER, B. E. 1989. 2ND-MOMENT CLOSURE - PRESENT ... AND 

FUTURE - REVIEW. International Journal of Heat and Fluid Flow, 10, 282-300. båda ger något för lite 

utspädningen jämfört med den uppbyggda modellen, medan RMA är närmre den uppbyggda modellen än k-ε. 

Man har också satt det turbulenta Schmidt-talet till ett lägre värde än vanligt, dvs. Sct=0,3  ör att få rättvisande 

vindfält (0,7 är normalt i FLUENT, www.ansys.com, och DI SABATINO, S., BUCCOLIERI, R., 

PULVIRENTI, B. & BRITTER, R. 2007. Simulations of pollutant dispersion within idealised urban-type 

geometries with CFD and integral models. Atmospheric Environment, 41, 8316-8329. rekommenderade 0,4 i en 

k-ε-modell för urbana gaturum).  

http://www.ansys.com/
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3. Deposition till vegetation 

När den förorenade luften passerar nära eller genom vegetationen kan en del av föroreningarna fastna 

på vegetationsytan, de deponeras. När föroreningarna fastnar på ytan minskar koncentrationen av 

föroreningarna nära ytan. Koncentrationen av föroreningar kommer därför att öka med avståndet från 

ytan. 

Hur fort depositionen till en yta går beskrivs av hastigheten för transporten av föroreningar från luften 

till depositionsytan, föroreningskoncentrationen långt från ytan och hur stor ytan är:  

Deposition = νd * LAI * C(zo),    (1) 

där νd är depositionshastigheten, LAI (leaf area index) är storleken på depositionsytan (se nedan) och 

C(zo) är koncentrationen av det deponerade ämnet på avståndet zo från ytan. Avståndet zo kan väljas 

godtyckligt.  

3.1. Vegetationstäthetens inverkan på depositionen 

Vegetationstätheten kan mätas på flera sätt t.ex. med porositeten som beskrevs i avsnitt 2.1 om 

spridning. Vegetationstätheten är ett viktigt mått både för spridning och för deposition. Tätheten 

påverkas av många olika egenskaper hos vegetationen, och vilka egenskaper som är viktiga varierar 

mellan de processer som ska beskrivas. Gemensamt för alla mått på vegetationstäthet är att den är 

högre när plantor står nära varandra och när det är mer blad och när det är svårare att se igenom 

vegetationen. 

Depositionsytans storlek mäts för vegetation ofta som total vegetationsyta per markyta, dvs. i m2/m2, 

och kallas bladyteindex (Leaf Area Index, LAI), men även vegetationsyta relaterat till luftvolym (Leaf 

Area Density, LAD, m2/m3) används, se figur 5. För att omvandla från LAI till LAD behöver man veta 

hur bladytan fördelar sig strukturellt i höjdled, alternativt en maximal höjd t.ex. höjden på vegeta-

tionen. Det finns standardvärden för fördelning av bladyta över höjden för olika typer av arter, t.ex. 

mäter Steffens et al. (2012) ett bladyteindex som sedan fördelas på höjden enligt en standard-

beskrivning av träd från Lalic och Mihailovic (2004). I studier av vegetationstäthet i parker har den 

totala volymen per markyta, CVC (Crown Volume Coverage i m3/m2) använts (Yin et al., 2011), men 

det är ovanligt. Varje art av träd eller buske tilldelas en ungefärlig volym i ett antal storleksklasser, 

som sedan kan multipliceras med antalet plantor av respektive art. Det är dock vanligare att 

vegetationstätheten i skog och park anges utan att fördelningen över höjden ingår. Tätheten (LAD) hos 

enstaka träd har mätts upp till ca 2–8 m2/m3 (Hosoi and Omasa, 2006). Treuhaft et al. (2002) anger 

tätheten för skog till cirka 0,2 m2/m3. 
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Figur 5. Bladyteindex (LAI) mäts oftast i kvadratmeter bladyta per kvadratmeter markyta, medan 

bladytedensitet (LAD) mäts i kvadratmeter bladyta per kubikmeter. LAD kan också variera med höjd 

över marken, se löptexten. 

Bladytan mäts mest exakt om man fysiskt samlar in bladen inom en viss volym. Bladytan kan mätas 

genom indirekta metoder t.ex. genom bildanalys i datormiljö (Lin et al., 2012), eller med laser (Hosoi 

and Omasa, 2006, Jonckheere et al., 2004), men då är det inte alltid man har med information om 

volymen bladen upptar eller de strukturella dimensionerna hos vegetationen. Bladytan kan alltså 

definieras på olika sätt i olika situationer, ibland ingår hela vegetationsytan, ibland bara ovansidan av 

bladen och ibland bara den horisontella delen, ibland ingår alla ytor och ibland bara den gröna delen 

av vegetationen – bladen. Vegetationens yta kan också uppskattas genom att man mäter tryckfallet 

över vegetationen för att beskriva tätheten och sedan antar en relation mellan porositet och LAI 

(Gromke and Ruck, 2008, Lin et al., 2012). Detta diskuteras i avsnitt 2.1 om spridningsberäkningar.  

Ett mått som har använts för att uppskatta tätheten hos vegetationsridåer är den optiska porositeten, τf, 

vilket fungerar bäst vid låg täthet, figur 6. Om man inte ser alls igenom vegetationsbarriären, dvs. den 

optiska porositeten är noll, är skillnaden mellan tryckfallet och optisk porositet störst då luften ofta kan 

passera vegetationen genom att svänga runt grenar och bladverk (Raupach et al., 2001). Den optiska 

porositeten används främst i studier av deposition av grövre partiklar som har svårare att svänga runt 

bladen på grund av sin större tröghet. Raupach et al. (2001) mätte deposition av oljedroppar (80 µm i 

diameter) i olika djupa trädridåer, en till fyra rader, där störst deposition sker vid låg porositet 

(τ=0,05). Den optiska porositeten relaterar till tryckfalletg över vegetationen och således 

vindgenomsläppligheten. Även storleken på vegetationselementen (grentjocklek, bladbredd etc.) 

påverkar huruvida den optiska tätheten kan beskriva penetrationen för partiklarna (Raupach et al., 

2001). 

                                                      

f Optisk porositet beskriver hur stor del av hindret som man kan se genom 

g Tryckkoefficienten k är lägre för vegetation än för en fast skärm vid låg optisk porositet, men liknar en gles 

skärm vid hög optisk porositet, dvs. k=ce*(1- τ)/ τ2, ce är dragkoefficienten för ett element i skärmen, t.ex. ett 

blad (RAUPACH, M. R., WOODS, N., DORR, G., LEYS, J. F. & CLEUGH, H. A. 2001. The entrapment of 

particles by windbreaks. Atmospheric Environment, 35, 3373-3383.).  
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Figur 6. Vegetation med låg optisk porositet har placerats nära en fast barriär vilket ger både 

depositionsyta och bullerskydd.  

Depositionen på vegetation gäller 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. Vindgenomsläppligheten genom vegetationen är normalt 

beroende av vindhastigheten i och med att grenarna viker undan för vinden och öppnar upp för 

genomströmmande vindar (Raupach et al., 2001). Petroff et al. (2008a) påpekar att man behöver känna 

till geometrin och strukturen hos vegetationen i och med att vindfältet påverkas starkt av eftergivlighet 

etc. Även lövets vinkel mot vindriktningen påverkar depositionen. Vinkeln påverkas av vinden, och 

om vinden är starkare än ett artberoende tröskelvärde Utröskel beräknas vinkeln enligt 

α´ = sin-1((Utröskel*r*sinα)/Uin)  (Tiwary et al., 2005) 

där r beskriver hur väl lövet motstår vindens effekt, α är lövets vinkel mot vinden om vinden inte 

påverkar vinkeln, och Uin är den uppmätta vindhastigheten. 

När depositionen studeras i höjdriktningen över skog eller fält, relateras den till höjden över marken. 

Riktningen påverkar främst stora partiklar, större än 10 µm i diameter, som faller till marken 

tillräckligt snabbt för att det ska märkas i processen. Vindhastigheten påverkar depositionen, på olika 

sätt för olika partikelstorlekar. Stora partiklar deponerar också lättare vid starka vindar då de inte 

hinner svänga så snabbt pga. sin större tröghet. Då vindhastigheten minskar på vägen genom 

vegetationen kan man anta att större partiklar främst deponerar i lovartsidan av vegetationen medan 

mindre partiklar deponerar mer i läsidan där vindhastigheten är lägre. Eftergivligheten för vinden 

påverkar också hur stort flödesmotståndet är och hur mycket lufthastigheten minskar i vegetationen. 

Med låg lufthastighet ökar uppehållstiden nära vegetationsytan vilket ökar möjligheten att deponera 

med diffusion. Flöden genom vegetationen behandlas ingående i avsnitt 2.1.  
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Figur 7. Vegetation med olika optisk porositet som hindrar damm från sandlådan att spridas till 

kringboende, samt trafikutsläpp att nå lekplatsen. Globenområdet, Stockholm. 

Sammanfattningsvis kan vegetationstäthet mätas på flera olika sätt, vilka normalt inte är direkt 

jämförbara. Dock ger högre vegetationstäthet alltid mer depositionsyta och större hinder för 

genomströmning av luft. 

3.2. Depositionshastighet 

Den mängd föroreningar som deponerar på en yta beräknas enligt ekvation 1. Vi har tidigare beskrivit 

vegetationstätheten, som i depositionssammanhang ofta mäts som LAI. Här beskrivs den andra viktiga 

variabeln i ekvationen; depositionshastigheten. Depositionshastigheten påverkas av både vegetations-

ytan och den förorening som deponeras. I och med att denna rapport främst fokuserar på partiklar är 

det partikelstorleken som är av största vikt här. Partiklars depositionshastighet påverkas främst av 

deras storlek. Gaser kan i detta sammanhang betraktas som extremt små partiklar, då en gasmolekyls 

diameter normalt är mindre än 1 nm eller 0,001 µm. Depositionen delas upp i olika delar som studeras 

var för sig och sedan kombineras till en total depositionshastighet. Teorierna bakom begreppet 

beskrivs i bilaga 1. 

De processer som påverkar depositionshastigheten skiljer sig mellan olika gaser, mellan gaser och 

partiklar samt mellan partiklar av olika storlekar och typ. För partiklar är det i första hand 

partikelstorleken som påverkar depositionsprocessen, i och med att mycket grova partiklar, över 10 

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

ytor. Fallhastigheten för partiklar kring 10 µm i diameter är ca 0,5 cm/s och liten i jämförelse med 

normal vindhastighet. Dessa och även mindre partiklar, ner till 1 µm, har en tröghet som gör att de kan 

deponera genom impaktion. Impaktion innebär att när vinden tvingas böja av vid en yta hinner 

partiklarna inte svänga lika fort som luften utan krockar med ytan (Hinds, 1999). Detta gör att 

depositionshastigheten för partiklar större än 1 µm påverkas starkt av vindhastigheten och hur 

eftergivlig vegetationen är för vinden. De kan också lättare lossna igen efter att de har fastnat på ytan. 

Ultrafina partiklar är mycket små (från 0,1 µm och ända ner till gasmolekyler i storlek) – och rör sig 

mer som luften själv och påverkas av diffusion på samma sätt som gaser. Diffusionen strävar efter att 

utjämna skillnader i koncentration genom att transportera ämnen från högre koncentration till lägre. 

Vid ytan lämnar ämnen luften då de fastnar på ytan och koncentrationen är därför lägre vid ytan vilket 

gör att föroreningarna flyttar sig mot depositionsytan. Mellan dessa storlekar finns de partiklar som 

kan stanna länge i luften i och med att de är för stora för att diffundera effektivt, men för små för att 
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deponera på annat sätt. Dessa partiklar är ca 0,1–1 µm i diameter. Partiklar som är mindre än 0,1 µm 

(ultrafina) deponerar snabbare ju mindre de är, medan grova partiklar, över 3 µm i diameter, deponerar 

snabbare om de är större, se figur 8 (Petroff et al., 2008a, Slinn, 1982, Davidson et al., 1982). Den 

högsta depositionshastigheten finns normalt över 10 µm för fallande partiklar (Petroff et al., 2008a). 

Depositionshastigheten i vertikalled är alltid större än fallhastigheten för partiklarna. De flesta 

rapporterade mätningarna hanterar just grova partiklar, med en diameter större än 1 µm (Cowherd et 

al., 2006, Etyemezian et al., 2004, Freer-Smith et al., 1997, Mao et al., 2013, Ram et al., 2012, 

Raupach et al., 2001, Tiwary et al., 2008, Yin et al., 2011, Zhu et al., 2011). Partikelhalt mäts ofta som 

PM10 (eller PM2,5) vilket definieras som den samlade massan av partiklar mindre än 10 µm (eller 

mindre än 2,5 µm). I dessa mått ingår alltså partiklar av många olika storlekar, som således kan ha 

mycket olika depositionshastigheter. Den genomsnittliga depositionshastigheten påverkas i detta fall 

av ifall de flesta partiklarna som analyseras är stora eller små. 

På senare tid har man återanalyserat publicerade depositionshastigheter relaterade till partikelstorlek 

tillsammans med modellberäkningar och visat att skillnaden både mellan olika modeller och mellan 

mätdata från olika områden och studier är stor (Litschke and Kuttler, 2008, Petroff et al., 2008b). 

Detta beror sannolikt på att depositionshastigheten påverkas av många andra variabler än 

partikelstorleken, även om storleken påverkar mycket starkt, vilket demonstreras i Petroff et al. 

(2008a). Här delas analysen upp i gräsmark och skogar och modeller och mätdata uppvisar 

sinsemellan olika beteenden. Den modell som visar sig stämma bäst med mätdata (Davidson et al., 

1982) gäller dessvärre inte kontinuerligth för partiklar mellan 5 och 10 µm (Petroff et al., 2008b). 

Minimum i depositionshastighet skiljer sig något både mellan olika modeller och mellan olika typer av 

vegetation (Litschke and Kuttler, 2008), men depositionshastigheten för partiklar kring 0,5 µm är mer 

än 10 gånger så hög som beräknat med en etablerad depositionsmodell (Slinn, 1982).  

                                                      

h Modellen har en singularitet i impaktionsbeskrivningen. 
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Figur 8. Depositionshastighetens beroende av partikeldiametern, där de minsta partiklarna deponerar 

med diffusion, och de största med impaktion, och för partiklar kring 0,1 µm i diameter är ingen av 

processerna särskilt effektiv och depositionshastigheten därför låg.  

Fallhastigheten beror av partikelstorleken, vilket medför att partiklar som tar upp fukt (till exempel vid 

hög luftfuktighet) och därmed ökar i storlek, också har högre fallhastighet. Marina partiklar som med 

högt saltinnehåll ökar en faktor 5–6 i storlek vid 99 % relativ luftfuktighet (RH), jämfört med vid RH 

= 40 %, medan RH=99,9 % ger en 16–25 gånger så stor partikel (Litschke and Kuttler, 2008). Detta ger 

en fallhastighet som är 30 respektive 400 gånger högre i fuktig luft än i torr luft för salthaltiga, grova 

partiklar. 

För grova partiklar ökar depositionshastigheten med vindhastigheten eller friktionshastigheten, u* (den 

vindhastighet som gör att skjuvspänningen är konstant med höjden över marken, se Bilaga 1). Detta är 

relaterat till, som tidigare nämnt, att grova partiklar impakterar (Lin and Khlystov, 2011). Ultrafina 

partiklar och gaser deponerar lättare vid låga vindhastigheter, då molekylernas rörelsemönster liknar 

de ultrafina partiklarnas. Depositionen av grova partiklar är också mer beroende av att ytan håller kvar 

partiklarna så att de inte studsar bort från ytan igen.  

Vindhastighet kan räknas om till friktionshastighet, där markens råhet ingår (skjuvspänningen hålls 

konstant med höjden, se bilaga 1), för att bli mer allmängiltig. Relationen mellan depositionshastighet 

och friktionshastighet beskrivs ingående i Petroff et al. (2008a), and Petroff et al. (2008b). 

Depositionshastigheten ökar linjärt med både friktionshastigheten och vindhastigheten för 20 µm 

partiklar (Petroff et al., 2008a). Detta gäller alltså främst för grova partiklar vid höga vindhastigheter.  
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För fina partiklar har Vong et al. (2010) tagit fram en formel för beräkning av depositionshastigheten 

för regional skala, från egna mätningar med eddy-kovariansmetodeni av 0,2-0,5 µm partiklar och 

mätdata från litteraturen. 

νd = A · u* · Dp (1+(-300/L)2/3)    (2) 

där A är en konstant, νd = depositionshastigheten, u* är friktionshastigheten, Dp är partikeldiametern 

och L är Monin-Obukhov-längden, som visar på atmosfärens stabilitet. Konstanten är 0,63 för Vongs 

mätdata över tallskog, medan mätdata över skog ger konstanten A= 1,35 (Gallagher et al., 1997) och 

över gräs A= 0,2 (Wesely et al., 1985), sammanställt i Vong et al. (2010). Vid instabil atmosfär visar 

(Petroff et al., 2008a) en högre konstant A i ekvation 2 än vid stabil atmosfär. Vong et al. (2010) har 

korrigerat sina data med storlekstillväxt relaterad till fuktighet, med hjälp av konstanta mätningar av 

luftfuktighet och tillfälliga mätningar av tillväxtfaktorn på grund av luftfuktighet.  

Sammanfattningsvis har tidigare mätningar av depositionshastigheter till vegetation fokuserat på 

vertikal deposition till större bestånd såsom skogar och fält. I och med det ökade intresset för 

vegetation i stadsmiljö har fler mätningar på deposition till enskilda växter och vegetationsbarriärer 

publicerats. Hur vegetationen påverkar luftflödet har stor betydelse för hur stor andel av luftmassan 

som passerar genom vegetationen och således för hur stor andel av luftvolymens partiklar som kan 

deponera. Deposition är minst effektiv för partiklar i storleksordningen 0,5 µm. Starkare vind gör att 

finare partiklar inte hinner deponera, medan grövre partiklar deponerar lättare. 

3.3. Mätningar av deposition till olika typer av växlighet 

Mätning av depositionshastigheter har främst skett till större markområden såsom skog och fält, 

medan intresset för barriärer har ökat markant på senare år (Steffens et al., 2012). I urbanmiljö består 

vegetationen främst av enstaka buskar och träd, eller av vegetationsridåer, vilket gör att luften förutom 

att passera genom vegetationen också kan passera ovanför eller runt hindret. Detta ger effekter på den 

totala depositionen, och även den beräknade depositionshastigheten. För att kunna utnyttja 

vegetationens filtereffekt krävs att luften passerar genom vegetationen, och hur tät vegetationen är 

påverkar både vindfälten och depositionen. 

I en studie av deposition till urbana träd mättes depositionen av partiklar upp i tre storleksklasser, 

submikrona (<1µm), fina (1–2 µm) och grova (2–10 µm), genom att halterna i luften jämfördes med 

de partiklar som deponerat på bladen (Freer-Smith et al., 2005). Halten i luften mättes med 

partikelräknare, medan de deponerade partiklarna skakades och tvättades från bladen och provlös-

ningen filtrerades för att få olika storleksfraktioner. Provfraktionerna vägdes och mängden lösta ämnen 

mättes. Depositionshastigheterna för PM10 varierade mellan 1,75 och 6,15 cm/s, bortsett från poppel, 

där depositionshastigheterna var 0,44 och 0,57 cm/s. För submikrona partiklar har hela den lösta 

fraktionen ansetts ingå, vilket gett mycket höga depositionshastigheter för den storleksfraktionen, 

vilket inte har visats i annan litteratur. Den lösta fraktionen utgör ca 90 % av de ultrafina partiklarna i 

studien. 

Gratani et al. (2012) har visat att aluminium, järn, koppar, zink och bly (Al, Fe, Cu, Zn och Pb) 

deponerat på blad av Quercus ilex, minskar med åren när trafiken i Rom minskar pga. regleringar. 

Både tvättade och otvättade blad analyseras och främst zink finns i stor mängd även inne i bladen, 

vilket skulle kunna betyda att övriga ämnen i större utsträckning har deponerat på bladytan medan 

zink eventuellt har tagits upp via marken (Gratani et al., 2008). Halter av nickel, krom, bly och zink 

(samt i viss mån koppar o kadmium) i grönsaker som odlats i centrala Berlin är förhöjda (Säumel et 

al., 2012). Studien visar att bladgrönsaker påverkas starkt av både närheten till trafik och trafikmängd, 

                                                      

i http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_covariance 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_covariance
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men även frukt och stam/rot-grönsaker påverkas. Eventuella barriärer mellan växtplats och väg 

minskar mängden föroreningar i grönsakerna.  

Dzierżanowski et al. (2011) har analyserat partikelmassa per bladyta för fyra träd, tre buskar och en 

klängväxt, men inte halten i luften, avståndet till väg eller total bladyta för respektive växt. Partiklar 

större än 10 µm har en liknande deposition för de olika arterna, medan grova partiklar har lägre mängd 

på bladen av lönn, ask och platan, än för lind och buskarna samt klängväxten. Dzierżanowski et al. 

(2011) framhåller att det är stor skillnad i deposition mellan de olika typerna av vegetation och om 

partiklarna deponerar på bladytan eller i bladvaxet, i och med att främst större partiklar kan regna bort 

om de sitter utanpå bladet. Mycket bladvax kan öka depositionen av partiklar till bladen (även 

Przybysz et al., 2014). 

Przybysz et al. (2014) visar att, av tre olika vintergröna växter, har tall (Pinus sylvestris) högst 

deposition, följd av idegran (Taxus baccata) och murgröna (Hedera helix). De fina delarna av plantan 

ackumulerar mer partiklar än de grova, t.ex. är tallbarr relativt effektiva. De större partiklarna regnar 

av i högre utsträckning än mindre, visade ett labtest med simulerat regn. Partiklar i storleksintervallet 

10–100 µm tvättades av till 33–42 % medan partiklar grova mellan 2,5 och 10 µm tvättades till 25–

36 % och finfraktionen (0,2–2,5 µm) till 21–30 %. Resultaten kan påverkas av att olika arter varierar i 

hur bra de tar upp olika ämnen från jorden (t.ex. Reimann et al., 2007). Båda platserna utan regnskydd 

visade att mer material regnade bort från tallbarren än från tallgrenarna. 

Uppfångning av PM10 av gröna tak har studerats i Storbritannien med hjälp av magnetisk analys 

(Speak et al., 2012). Fyra arter har använts, gräs var effektivast, men även en effekt av håriga blad 

visades. Filtereffekt i g/m2 är 1,81±0,06 för A. stolonifera, 3,21±0,1 för F. rubra, 0,49±0,02 för P. 

lanceolata och 0,42±0,01 för S. album (Speak et al., 2012). Olika arter tar upp metallerna olika bra. 

Depositionsmängden av olika ämnen till olika vegetationsytor har redovisats i många studier (t.ex. 

Ram et al., 2012, Gratani et al., 2008, Säumel et al., 2012). Dessa är ofta svåra att dra slutsatser av då 

så många variabler som styr depositionen är okända. 

 

Figur 9. Många barrväxter planteras i vägnära miljöer och har en struktur som kan underlätta 

deposition (Linnéstaden, Göteborg).  
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Barrväxter har i Freer-Smith et al. (2005) betydligt högre depositionshastigheter än lövträd. Under 

vintern är den deponerade massan av grova partiklar på barrväxter ca 10 % av massan på sommaren. 

Skälet är antingen färre grova partiklar i vinterluften eller att kallare barr ger lägre depositions-

hastighet för grova partiklar (Freer-Smith et al., 2005). Även Beckett et al. (2000) visar högre 

deposition på barrträd (tall och cypress) än på lövträd (lönn och poppel), där ca 1 µm diameter 

saltpartiklar har studerats i vindtunnel. Vindtunnelförsök visar också att deposition på enegrenar är 

större än på tall, men ger samtidigt större påverkan på vindfältet (Lin et al., 2012). I vindtunnelförsök 

tvingas dock luften att passera genom vegetationen vilket inte alltid är fallet i utomhusmiljö. 

Grundämnesanalys av ämnen som är ovanliga i växtbiomassa men vanliga i föroreningar har 

redovisats i ett flertal studier. Dock saknas ofta den tidsrymd inom vilken depositionen skett samt total 

vegetationsyta, och depositionshastigheten kan således inte härledas. Även metabolismen av ämnet 

och analys om eventuella alternativa källor påverkar upptaget.  

Lin et al. (2012) har studerat deposition på grenar av tall respektive en, i ett vindtunnelexperiment. En 

fördel med vindtunneln är att man kan tvinga all luft att passera genom vegetationen där deposition 

kan ske, istället för att luften som vid barriärer utomhus ges möjlighet att vika av och passera barriären 

ovanför eller vid sidan av. Fem olika vindhastigheter mellan 0,3 och 1,5 m/s har studerats och antalet 

partiklar har räknats i storleksklasser mellan 0,01 och 0,1 µm (Scanning Mobility Particle Sampler, 

SMPS har använts). Depositionen ökar med minskande partikelstorlek i dessa storleksklasser. Partiklar 

med 18 nm diameter har t.ex. deponerat till 50 % efter passage av 1 meter enegrenar, medan endast en 

mindre andel av 100 nm partiklarna deponerar (Lin et al., 2012). Det tryckfall som mätts upp gav en 

första uppskattning av vegetationstätheten och enegrenarna har både större luftmotstånd och 

deposition än tall (Lin et al., 2012). Den totala filtereffekten beräknas med en relativt komplex, men 

välbeskriven, modell baserad på dessa mätdata, som således behöver testas med fler typer av grenar 

(Lin and Khlystov, 2011). Sammantaget visar dessa studier att barrväxter ofta ger högre 

depositionshastigheter för luftburna partiklar än vegetation med större blad. 

3.4. Depositionens påverkan på regional luftkvalitet 

För att få en uppfattning om hur stor effekt vegetationens depositionsytor har på luftmiljön har ett 

flertal studier skett där man har uppskattat den totala depositionsytan på vegetationen i ett större 

område och multiplicerat med depositionshastigheten och den genomsnittliga halten av 

luftföroreningar i området.  

Baumgardner et al. (2012) har beräknat effekten av vegetationsområden kring Mexico city på 

luftkvaliteten i en park i staden. De visar att halten av PM10 i parken är 2 % lägre än utan vegetations-

områdena utanför staden, ozonhalten 1 % lägre och CO-halten 0,02 % lägre. Beräkningarna har skett 

med modellerna WRF-chem och the Urban Forest Effects Model (UFORE). 

I Pudongdistriktet i Kina har mätningar och beräkningar visat att minskningen i halter på grund av 

dagens vegetation i staden (främst i form av parker) minskar halterna av partiklar (TSPj) med 9,1 %, 

NO2 med 2,6 % och SO2 med 5,3 % (Yin et al., 2011). Vegetationstätheten beskrivs som total volym 

av vegetationen per markyta, CVC (Crown Volume Coverage i m3/m2), se avsnitt 3.1. Ökad 

vegetationstäthet ger i studien ökad deposition, men för TSP är den rengörande effekten störst vid 

medeltät vegetation (Yin et al., 2011), då vindhastigheten minskar mer i tät vegetation och möjligheten 

till impaktion minskar. För gaserna är det främst uppehållstiden i vegetationsytornas omedelbara 

närhet som påverkar depositionshastigheten, se avsnitt 3.2.  

Litschke and Kuttler (2008) sammanfattar publicerade studier där halterna av damm beräknas minska 

med 1 % genom deposition på vegetation, eller 0,5 % PM10-minskning pga. dagens vegetation i New 

                                                      

j TSP är Total Suspended Particles, dvs. den sammanlagda massan av alla partiklar i luften. Detta mått är lätt att 

mäta men används sällan i och med att storleksavgränsningen uppåt påverkar mängden mycket. 
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York, men 2,1 % i vissa delar av New York (t.ex. Nowak, 1994). Beräkningar i Storbritannien där den 

ökade depositionsytan som skulle kunna skapas av stora mängder träd visar minskningar av PM10-

halten på 7–20%. Med en mer realistisk mängd träd kan halterna minska med 2,5–7% (Bealey et al., 

2007). Dessa beräkningar beror linjärt av depositionshastigheten och påverkan på vindfälten har inte 

beaktats, vilket gör att förbättringen av luftmiljön sannolikt överskattas, men också att påverkan på 

luftkvaliteten kan variera mycket lokalt.  

Sammanfattningsvis kan ökad vegetation i urbanmiljö minska halterna av ett flertal olika 

luftföroreningar med upp till 10 % genom en ökad depositionsyta, enligt flera studier som beskrivs 

nedan.  
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4. Kombination av deposition och spridning 

I okomplicerade fall kan i dagsläget deposition och spridning 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.  

4.1. Gaturum  

I gaturumsmodellen CiTTy-street (baserad på CiTTyCAT, the Cambridge Tropospheric Trajectory 

model of Chemistry And Transport) delas luftrummet upp i endast två delar med en genomsnittlig halt 

i varje del; gaturum respektive ovan tak (Pugh et al., 2012). Blandningen mellan de båda delarna hålls 

konstant och påverkas i modellen inte av vegetationen. Påverkan på omblandningen mellan luften i 

gaturummet och ovanför under olika vindriktningar är starkt förenklad. Vegetation placeras på väggar 

och tak genom att lägga till en depositionshastighet, men har sannolikt ingen modellerad effekt på 

omblandningen. Modellresultaten jämförs med mätningar från både läsidan och lovartsidan av 

gaturummet där vindriktningen är vinkelrät mot gaturummet (mätdata från: 

http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/Trapos/datadoc.htm).  

Beräkningar har gjorts för vindhastigheter på 0,5 m/s eller 2 m/s, medan gatan har varit lika bred eller 

hälften så bred som hushöjden och ett eller flera gaturum har placerats efter varandra. Takvegetationen 

har 2–5 m2 bladyta per m2 tak (LAI) medan väggar bara har 1–2 m2 blad per m2 vägg. Beräkningarna 

visar att vegetationen minskar halterna av NO2 och PM10 med 7 % rep 11 % i ett enstaka gaturum med 

samma höjd som bredd (H/B=1). Effekten är större för smalare gaturum. Modellen visar således att en 

ökad andel vegetation i gaturummet, där föroreningshalten är högre än ovanför gaturummet, ger större 

deposition, samt att hur man förenklar modellen av en stad påverkar slutresultatet stort (Pugh et al., 

2012). Problemet med minskad spridning gå grund av vegetation har begränsats genom att vegetation 

endast har tillåtits på redan existerande ytor. 

Hur gröna tak påverkar luftkvaliteten har också studerats genom att modellera hur takvegetationens 

sänkning av taktemperaturen påverkar vindfältet (Baik et al., 2012). Den lägre lufttemperaturen på 

taket gör att luften ”rinner” ner i gaturummet och ökar ventilationen nära marken. Rosenlund (2010) 

beskriver i en rapport hur vegetation i gaturum ger högre luftfuktighet och lägre temperatur i 

gaturummet. Temperaturens påverkan på vindfältet saknas i flera av de oftast använda modellerna men 

kan ge en viktig påverkan på den verkliga luftkvaliteten. 

http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/Trapos/datadoc.htm
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Figur 10. Två olika geometrier av trädplantering kring vägbanan, glesa träd nära vägbanan och 

tätare träd mellan gångbanan och husen (Linnestaden, Göteborg). 

Den kombinerade effekten av vegetation i gaturum kräver ytterligare studier, både avseende tak- och 

väggvegetation, som redovisats här, och det mer komplicerade fallet av träd, buskar och örter i 

gaturummet. Det är därför svårt att dra allmänna slutsatser av de studier som är publicerade i 

dagsläget. Dock visar befintliga studier på vad man bör tänka på och indikerar stora möjligheter att 

kunna applicera en kombination av dagens metoder på existerande gaturum för en samlad bild. 

4.2. Barriärer eller skydd mellan källa och befolkning 

Med barriärer avses i de flesta fall byggnader, men även bullerskydd, insynsskydd och vindskydd 

utgör skapade barriärer som kan påverka luftkvaliteten och kan vara av mycket olika storlek. Barriärer 

är antingen täta eller porösa. 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. Om ingen barriär finns varierar vindfältet endast med 

höjden, med lägre hastighet nära marken och en logaritmisk ökning av vindhastigheterna med 

avståndet från marken, se figur 1. Hur fort ökningen sker beror av markens råhet, se avsnitt 2. 

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

barriären inte är oändligt lång), se Figur 11. Efter barriären kommer vinden åter att närma sig marken, 

men kan ge en virvel med omvänd vindriktning eller låg vindhastighet direkt efter barriären. En 

enstaka barriär kan påverka vindfältet på ett avstånd som är mer än 10 gånger barriärens höjd (Tiwary 

et al., 2005), större avstånd för porösa barriärer än täta.  
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Figur 11. Luftflödet kring barriärer, med en tät barriär överst och en vegetationsbarriär nederst. 

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.  

4.3. Haltmätningar kring barriärer 

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. Helt 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 (Ning et al., 2010). I denna studie ger bullerplanken låga halter i 

direkt anslutning till planket och högre halter än utan plank för avstånd på ca 100 meter. Effekten är 

störst för gaser, medan de ultrafina partiklarna påverkas minst, partikelmassa däremellan (Ning et al., 

2010). 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 vegetations-

barriärer med bladyteindex (LAI) på 1,0–2,8 under vintern och 3,0–3,3 under sommaren (Hagler et al., 

2012). Vindriktningen varierade, men vindhastigheten var låg (< 2 m/s för 88 % av tiden). Halterna av 

ultrafina partiklar 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.   

I en jämförelse mellan olika typer av vegetationsbarriärer påverkar vegetationsbarriärerna vindfältet i 

olika hög grad, främst relaterat till vegetationens täthet (Tiwary et al., 2005). Påverkan på halter av 

olika föroreningar, eller partikelstorlekar, skiljer sig också mellan de olika barriärerna. Författarna har 

mätt vindhastigheten och partikelhalten i och kring häckar av idegran, hagtorn och järnek.  

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 respektive deposition; CE=CEflöde*CEdeposition. 
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Filterförmågan ökar med ökande partikelstorlek, med ett minimum kring 2–3 µm, men var för 10 µm-

partiklar alltid mycket större än för de minsta partiklarna i studien på 0,9 µm. Mindre partiklar 

påverkas främst av diffusion, medan större av impaktion och interceptionk, se avsnitt 2.2. Hagtorn var 

den häckväxt som gav störst skillnad mellan halten före och efter häcken, vilken kan bero på att luften 

i störst utsträckning passerade genom häcken.  

Den täta idegranshäcken stoppar luftflödet genom häcken i så stor utsträckning att en virvel kan 

skapas nedvinds häcken på samma sätt som nedvinds ett tätt bullerplank, se figur 11. Bristen på 

strömning genom häcken begränsar möjligheten för idegranen att filtrera luften och filterverkan, 

beskriven som CE=collection effiency, är därför lägre för idegran. Tiwary et al. (2005) använder en 

”hårdhetsfaktor” för att visa på hur mycket vind som krävs för att blad etc. ska byta läge, vilket 

påverkar filterverkan relativt mycket. Tiwary et al. (2008) upprepade mätningarna av filtereffekt vid 

hagtornshäcken under tre tillfällen, och mätte upp CE=38,1, eller 30,4 eller 33,3 %, vilket visar att 

resultaten av mätningarna är tämligen repeterbara. I denna artikel gjordes ingen skillnad mellan CEflöde 

och CEdeposition. Här har mätningen skett nära häcken på höjden 2/3 av häckens höjd, vilket 

rekommenderats i Tiwary et al. (2005). 

Zhu et al. (2011) studerade barriärer och mätte depositionshastigheter för partiklar >1µm i diameter. 

Partikelhalten minskade exponentiellt från vägen i vindriktningen, snabbare för grövre partiklar, 

medan partiklar med diametern 0,3–0,5 µm inte avvek nämnvärt från bakgrundshalten i mätningen. 

Den uppmätta depositionshastigheten varierade dock över dygnet, vilket författarna relaterade 

antingen till luftfuktigheten och hygroskopisk tillväxt av partikelstorleken, eller till variation i 

trafiksammansättning och således partikelstorlek. 

Man mäter oftast barriäreffekterna i två dimensioner, med antagande om en oändligt lång barriär. Det 

ser sällan ut så i verkligheten och Tuzet and Wilson (2007) har testat en mer komplex geometri, med 

flera höga häckar, där grundläggande mikrometeorologiska beräkningar ändå ger en god första 

approximation till ett vindfält. Vindhastigheterna i denna studie är genomgående låga och vindrikt-

ningen varierar. Direkt bakom en åtta meter hög cypresshäck är det mycket låg vindhastighet, men 

efter ca 160 meter är vindhastigheten åter den ursprungliga, och vindfältet var komplext. 

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. 

                                                      

k Interception är ett specialbegrepp för viss typ av deposition, se t.ex. 

http://www.camfil.se/filterteknik/filtreringsprinciper/interception/  

http://www.camfil.se/filterteknik/filtreringsprinciper/interception/
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4.3.1. Vegetationens effekt på damning 

  

Figur 12. Grusvägar kan ge stora mängder av damm vid torrt väder. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

Ett specialfall som ofta studerats är damning, där halterna kan vara höga och partiklarna är grova. 

Många av damningspartiklarna är t.o.m. större än 10 µm, vilket är gränsen för att partiklarna ska ingå i 

miljökvalitetsnormerna för luft. Dessa större partiklar har dock stor inverkan på nedsmutsning. En del 

av dammet utgörs dock av partiklar som ingår i PM10, och hanteras därför som luftförorening enligt 

lagstiftningen. Fördelen med att studera damning är att man kan se föroreningarna och att halterna ofta 

är höga och därför lätta att mäta, se figur 12. Grusvägar har ofta använts för att studera deposition på 

vegetation vid vägen. 

Hur nära källan vegetationen är placerad påverkar både depositionen och halten i föroreningsplymen 

mycket. Etyemezian et al. (2004) mätte damningen kring en grusväg, och visade att i och med att 

dammplymen har en begränsad höjd nära vägen skiljer sig depositionen från vad som normalt 

beräknas, se figur 13. Den beräknade depositionen av PM10 blir för låg vid stabil atmosfär i urban 

miljö om inte höjden på barriären i förhållande till föroreningsplymen tas i beaktande (Etyemezian et 

al., 2004). Mao et al. (2013) mätte grusvägsdamm (partikeldiametrar kring 6 µm) upprivet av den egna 

lastbilen bakom en tio meter hög barriär 60 meter från vägen, bestående av en rad askar och tallar. Här 

ökar halten något på andra sidan barriären, vilket kan bero på att dammolnet var högre än träden när 

det passerade och därför till en del kunde passera opåverkat ovanför barriären, se figur 13. Den 

förklaring som gavs i artikeln var att depositionen är begränsad samt att träden tvingar vinden uppåt, 

vilket minskar depositionen till mark och fördröjer dammolnet något.  
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Figur 13. En vegetationsbarriär vid vägen, där de närmaste träden kan fånga hela plymen från 

trafiken, medan träd på större avstånd kommer att utsättas för lägre halter av föroreningar samtidigt 

som en del av föroreningsplymen passerar ovanför barriären. 

Etyemezian et al. (2004) visar begränsad deposition av PM10 100 meter nedvinds väg genom gles 

vegetation (<10 % minskning), medan 17–25 µm stora partiklar minskar med 25 %. Veranth et al. 

(2003) mäter 85 % förlust av PM10 nedvinds en nerskalad fysisk modell av en urban miljö skapad av 

uppställda containrar, där friktionshastigheten är mycket större än för Etyemezian et al. (2004)och en 

stor del av partikelplymen rör sig mellan containrarna. Sammantaget ger detta en större deposition i 

barriären för partiklar större än 10 µm, vilket är i god överensstämmelse med depositionsgenom-

gången tidigare i rapporten. 

I studier av vegetationsbarriärer kring militära övningsområden i USA mättes en deposition av 50 % 

halterna av PM10 och PM2,5 på höga träd (ek och ceder), medan långt präriegräs minskar halterna av 

båda storleksfraktionerna med ca 35 % (Cowherd et al., 2006). Här befinner sig barriären nära källan 

och kan därför filtrera en stor del av den dammiga luften, jmf figur 13, och att källan därför enkelt kan 

inkludera närliggande deposition i form av en minskning av källstyrkan. 

Sammanfattningsvis visar kunskapen från dessa studier att det kan finnas stora fördelar med att placera 

vegetationen nära vägen så att luft med hög partikelhalt inte ges möjlighet att passera ofiltrerad 

ovanför vegetationen.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Vegetation har många effekter på stadsmiljön som inte har tagits upp här. Utjämning av temperatur 

och ökning av luftfuktighet är i vissa miljöer av största vikt. Även effekten på buller vid vägar har 

studerats intensivt över en längre tid, medan effekter som skuggning och vindskydd kan vara både 

positivt och negativt. En bra sammanfattning och referenser finns i (Van Renterghem et al., 2012). 

Även trafiksäkerheten påverkas av vegetation, vilket diskuteras i Janhäll and Jägerbrand (2015). Alla 

dessa variabler behöver också tas hänsyn till i en komplex stadsmiljö. Rekommendationerna i denna 

studie relaterar dock endast till vegetationens effekter på luftkvaliteten. 

Flera publikationer beskriver att luftmiljön försämras om vegetationsmängden ökar, främst beroende 

på att ventilationen minskar. Här har man ofta bortsett från depositionen, men i områden med 

begränsad ventilation visar de flesta studier att den positiva effekten av ökad deposition inte klarar att 

motverka den negativa effekten av minskad ventilation. Detta gäller dock framförallt träd, som stänger 

in människor och utsläpp under kronorna, medan andra vegetationstyper t.ex. låga häckar eller buskar, 

tak och väggvegetation inte påverkar ventilationen i samma utsträckning, utan fördelen med 

depositionsytan kan ibland överväga.  

Alla former av barriärer mellan invånare och trafik ger positiva effekter för området där människor 

befinner sig, men det bör beaktas att luftkvalitén nära emissionskällan samtidigt blir sämre och 

effekter på trafikanter i närheten av trafiken/emissionskällan bör beaktas.  

Olika vegetationstyper och arter fångar upp olika typer av föroreningar. Stora partiklar deponeras 

bättre om de har högre hastighet genom vegetationen, medan t.ex. avgaspartiklar och gaser behöver 

mer tid i vegetationen för att hinna diffundera till växtytorna. Vegetationen varierar också under året 

med lövfällning etc. som kan göra att effekten är begränsad när halterna är som högst. 

En viktig slutsats av denna litteraturstudie är att både ventilation och deposition behöver beaktas, olika 

föroreningar behandlas olika och varje plats studeras individuellt. Det finns ett stort behov av 

forskning inom området, för att få fram optimal design av vegetation både avseende fysisk 

utsträckning, placering i relation till gaturummets geometri och vegetationsval.   

Det pågår i dagsläget forskning i alla de områden som berörs av hur vegetation påverkar luftkvaliteten 

i staden. Området är komplext och mängden och typen av vegetation som är mest gynnsamt för 

luftkvaliteten går inte enkelt att generalisera baserat på dagens tillgängliga litteratur. Exempel på 

relevanta framtida undersökningar vore till exempel mätningar av lufthalter i relation till olika 

partikelstorlekar och vegetationsparametrar, men också utveckling och val av parametrar/indikatorer 

för att beskriva vegetationen i relation till effekt på luftkvalitet.  

5.1. Rekommendationer 

 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 t.ex. 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. 



38  VTI rapport 876 

 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. 
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Bilaga 1. Depositionsteori 

 

𝜐𝑑 =
1

𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
=

1

𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑐
 

 

Depositionshastigheten för partiklar eller gaser, 𝜐𝑑, är omvänt proportionell mot motståndet mot 

deposition, enligt ekvationen ovan. Ofta delas depositionsprocessen upp i olika delar, och beskrivs 

med hur stort motståndet mot processen är. De delar som beskrivs här är: 

 Ra är transporten genom luften (aerodynamiska motståndet),  

 Rb är transporten från den fria luften över den stillastående luften nära ytan 

(gränsskiktsmotståndet), 

 Rc beskriver hur ytans egenskaper påverkar depositionen (ytmotståndet).  

Dessa kan sedan delas upp i mindre delar, så att de olika delarna kan studeras var för sig. För att enkelt 

kunna räkna ihop de olika delarna beskrivs de som ett motstånd mot deposition så att motståndet för 

varje del sedan enkelt kan summeras (kan jämföras med elektrisk resistansberäkning), se Figur A1.  

Det aerodynamiska motståndet anger hur snabbt 

föroreningarna transporteras till ytan där de kan 

deponera, och beror i princip av turbulensen (hur snabbt 

luften blandas om) och större partiklars fallhastighet. Det 

aerodynamiska motståndet är oftast lågt jämfört med 

övriga och påverkar inte det totala motståndet nämnvärt 

(Davidson et al, 1982, Slinn, 1982). Endast om 

partiklarna är tunga och påverkas av fallhastigheten, 

eller om övriga motstånd är osedvanligt små, är det 

aerodynamiska motståndet viktigt. 

 

Figur A1. Depositionsprocessen beskrivs med motstånden Ra, Rb och Rc, men fler motstånd kan läggas 

till, och kan kopplas i serie eller parallellt på samma sätt som elektiska motstånd (efter Davidson och 

Wu, 1990). 

Ytmotståndet påverkas av detaljer hos vegetationsytan. Om ytan tex är klibbig kommer de flesta 

partiklar att stanna på ytan och inte lossna igen, vilket ger en större total depositionshastighet. Detta 

har mätts upp som en fördubbling av depositionshastigheten för 18 µm stora partiklar på en klibbig yta 

jämfört med en torr (Petroff et al, 2008). Bruse (2007) visar hur damm på bladet, minskar 

klibbigheten, och ökar depositionshastigheten. Även att torka stänger växtens klyvöppningar och 

minskar upptaget av många gaser, samt att vissa ämnen tas upp aktivt av bladen, påverkar 

ytmotståndet och depositionshastigheten. Regn minskar halterna av deponerat material på bladytor i 

tester (Prybyz et al, 2014) 

Det aerodynamiska motståndet mot deposition kan beskrivas som 

𝑅𝑎(𝑧) =
1

𝑘 ∗ 𝑢∗
∗ ln 

𝑧 − 𝑑

𝑧0
 

där k är von Karmans konstant (=0,4), u* är friktionshastigheten, (z-d) är höjden över d, som är 

nollplansförskjutningen, och z0 är referenshöjden varifrån föroreningen transporteras. 

Friktionshastigheten beskriver i princip hur snabbt vindhastigheten minskar nära ytan, och ökar med 
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ökande vindhastighet och råhet hos depositionsytan. De flesta modeller är anpassade för att användas 

vid neutral atmosfär (Litsche och Kuttler, 2008). 

Nära depositionsytan finns ett laminärt gränsskikt, dvs. den luft som i princip står stilla nära ytan trots 

att luften en bit utanför ytan rör sig. Transporten över den stillastående luften i det laminära 

gränsskiktet anges av gränsskiktsmotståndet. Det laminära gränsskiktet passeras genom att större 

partiklar kastas genom skiktet med hjälp av sin tröghet eller att små partiklar och gaser diffunderar 

genom skiktet.  

I och med att gränsskiktstransporten sker i området mellan den fria atmosfären och ytan krävs 

strömningslära för att beskriva processen. Partikelstorleken och den karaktäristiska storleken hos 

vegetationselementen påverkar processen. Friktionshastigheten (u*) är av stor vikt även i 

gränsskiktstransporten.  

𝑅𝑏 =
2

𝑘 ∗ 𝑢∗
∗ (𝑆𝑐

Pr ⁄ )
2

3⁄
 

där Sc är Schmidts tal och Pr är Prantls tal, dvs. Sc/Pr = κp/D, där κp är den termiska diffusiviteten. 

Schmidts och Prantls tal är vanliga dimensionslösa tal som beskriver strömningen.  

Både det aerodynamiska motståndet och gränsskiktsmotståndet ger en depositionshastighet med ett 

linjärt beroende av friktionshastigheten u*. Detta visas bl.a. av Petroff et al (2008) där grova partiklars 

depositionshastighet har plottas mot friktionshastigheten, med ett linjärt samband. Data har tagits från 

ett antal olika källor.  

När föroreningen finns alldeles intill ytan påverkas depositionen av ytan, eller ytmotståndet. För 

vegetation är detta särskilt beroende av vilken förorening det gäller. Ytmotståndet Rc kan delas upp i 

olika delar, som beskriver depositionsmotståndet via klyvöppningar, via mesofyll, via det vaxskikt 

som täcker bladen (kutikula) och via mark enligt ekvationen nedan (Davidson och Wu, 1990). Dessa 

ekvationer kommer inte att behandla ytterligare i denna text.  

𝑅𝑐 =
1

(
1

𝑅𝑘𝑙𝑦𝑣ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ (𝑆𝑐
𝑃𝑟⁄ ) + 𝑅𝑚𝑒𝑠𝑜𝑓𝑦𝑙𝑙

) +
1

𝑅𝑘𝑢𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑎
+

1
𝑅𝑚𝑎𝑟𝑘
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