
Fördelarna med träd
Träd har många fördelar, ur sociala, samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

De flesta träd och buskar i våra samhällen är  planterade av estetiska skäl eller för att ge skugga. Och även om dessa är utmärkta anledningar kan 
vedartade växter fylla många andra funktioner. Fördelarna med träd kan delas upp i fyra olika kategorier: sociala, samhälleliga, miljömässiga och 
ekonomiska.

Sociala fördelar
Hur vi människor reagerar på träd handlar om mer än att vi bara uppskattar deras skönhet. När vi befinner 
oss i en skogsdunge kan vi känna oss lugna och harmoniska. Vi kan uppleva att vi hör hemma där.
Den lugnande effekten från träd och urbana grönområden kan avsevärt minska arbetsrelaterad stress och 
utmattning, få trafiken att sakta ned och till och med minska patienters återhämtningstid efter opera-
tioner. Träd kan också bidra till minskad brottslighet  då gröna miljöer kan bidra till att fler människor 
rör sig utomhus Flerfamiljshus omgivna av gröna ytor drabbas i lägre utsträckning av brott än närlig-
gande hus utan träd.

Träds storlek, styrka och uthållighet gör dem väldigt ståtliga. Eftersom träd kan bli gamla planteras de 
inte sällan som levande minnesmärken, och vi blir ofta väldigt fästa vid träd som vi själva eller någon 
närstående har planterat trädet. 
Bandet mellan människor och träd blir ofta tydligt när medborgare protesterar mot att träd tas bort i samband med till exempel vägbyggen, 
eller när människor går samman för att rädda stora eller historiskt värdefulla träd. 

Samhälleliga fördelar
Även träd på privata tomter kan bidra positivt till omgivningen, men stora träd kan också medföra problem utanför tomten, till exempel vad 
gäller luftledningar, byggnadsverk och siktlinjer. Om man gör rätt val och underhåller träden kan de bli en tillgång på tomten samtidigt som 
de inte orsakar bekymmer för omgivningen.

Träd fyller ofta olika arkitektoniska och tekniska funktioner i städer. De skyddar mot insyn, ger bättre utsikt och döljer sådant man inte vill 
se. Träd kan förhindra att ljus reflekteras och bländar. De styr hur fotgängare rör sig. Träd kan också fungera som bakgrund för utsmyckning 
av, eller komplement till byggnader och anläggningar.
Träd bidrar med flora och fauna i den urbana miljön, vilket ökar livskvaliteten för de boende i området.

Miljömässiga fördelar
Träd påverkar vår livsmiljö genom att förändra klimatet, förbättra luftkvaliteten, reducera mängden dagvatten, och göra det möjligt för djur 
att leva där. Det lokala klimatet skyddas från alltför stora mängder sol, vind och regn. Solljus avleds av lövverken på lövfällande träd under 

sommaren men släpps igenom av de olövade grenarna under vintern. Ju större trädet är desto större blir ned-
kylningseffekten när det är varmt. Genom att plantera träd i städer kan vi mildra värmeöeffekten som orsakas 
av markbeläggning och byggnader.

Vindens hastighet och riktning påverkas också av träd. Ju kompaktare lövverk ett eller flera träd har, desto 
effektivare blir skyddet mot vinden. Regn, snöblandat regn och hagel stoppas helt eller delvis av träden, vilket 
skyddar människor, djur och byggnader. Träd stoppar upp vatten, tar upp en del av det och minskar mängden 
dagvatten.

Luftkvaliteten förbättras med 
hjälp av träd, buskar och gräs-
mattor. Blad filtrerar luften vi 
andas genom att ta bort damm 
och andra partiklar. Regn spolar 
sen ner föroreningarna i marken. 

Bladen absorberar koldioxid i fotosyntesen och lagrar koldioxid 
när växterna växer. Bladen absorberar även andra luftförorenin-
gar, som ozon, kolmonoxid och svaveldioxid, och avger syre. 

Genom att plantera träd och buskar skapar vi i urbana miljöer 
en natur som lockar till sig fåglar och andra djur. Cykeln där 
växter växer, reproducerar sig och bryts ned återuppstår därmed 
både ovan och under jord. Den urbana miljön blir på så vis lite 
mer lik naturen. 

Energibesparingar minskar 
utsläppen från kraftverk

Träd skyddar mot vind

Trädens transpiration 
kyler ned luften

Direkt skugga gör att 
byggnader utsätts för 
mindre solljus

Skugga över markbeläggning 
minskar värmeöeffekten och 
bildandet av ozon 



Trädens skugga gör att behovet 
av luftkonditionering minskar, 
vilket minskar koldioxidutsläpp 
från kraftverk

Träd binder koldioxid i stam, 
grenar, blad och rötter när 
de växer

Koldioxid frigörs när 
död ved och mulch 
bryts ned

Mulch Koldioxid 
frigörs vid 
trädvård

Ekonomiska fördelar 
Internationella studier visar att värdet på bostäder med anlagda trädgårdar  
är fem till tjugo procent högre än för bostäder  som saknar det. 

Individuella träd och buskar har ett värde, men det är svårt att avgöra vär-
det på dem, på grund av skillnader vad gäller art, storlek, skick och funk-
tion. De ekonomiska fördelarna med träd är både direkta och indirekta.

De direkta ekonomiska fördelarna har vanligen med energikostnader att 
göra. Kostnaderna för luftkonditionering minskar i hus som skuggas av 
träd, och värmekostnaderna sjunker när träd skyddar mot vinden. 

Träd ökar i värde när de växer. Träd som en del av en välskött trädgård kan 
höja värdet på ens bostad.

De indirekta ekonomiska fördelarna med träd är ännu större. Samhäl-
len sparar stora summor på att inte behöva bygga fler anläggningar för att 
hantera dagvatten eller att människor lever längre och blir friskare. Träden 
bidrar alltså mycket till att minska kostnaderna för hela vårt samhälle! 

Träd kräver investeringar  
Träd har många ekonomiska och estetiska fördelar, men de medför också vissa 
kostnader. Om man investerar i underhåll av träd kommer fördelarna att överväga. 
Kostnaderna för att ta bort och ersätta stora träd kan vara avsevärda. Dessutom är 
de ekonomiska och miljömässiga fördelarna mycket mindre med ett ungt ersättning-
sträd än med ett fullt utvuxet träd. 

En husägare med rätt kunskap kan själv utföra mycket underhåll. Beskärning och 
mulchning hjälper unga träd att få en bra start. Vissa träd kan däremot bli så stora 
att man kan behöva ta hjälp av en arborist. Arborister har rätt kunskap och verktyg 
för att beskära, behandla, ge näring till och på andra sätt underhålla stora träd. 
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