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Introduktion 
 
Bakgrund 
Under hösten 2018 publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport över möjligheterna att begränsa 
jordens uppvärmning till 1,5 grader. Rapporten rönte stor uppmärksamhet och skapade på många 
sätt ett skifte, eftersom den fastslog att mänskligheten endast har ett årtionde på sig om höjningen 
av temperaturen skapad av den globala uppvärmningen skall kunna begränsas till 1,5 grader. Man 
slog även fast att klimatuppvärmningen beror av mänsklig påverkan. 
 
Som en följd uppstod ett klimatupprop bland arkitekter världen över som kallades ”Architects 
Declare”. Ett  stort antal svenska arkitektkontor har skrivit under på att jobba mot en minskad 
klimatpåverkan i sina projekt. Ett antal mindre landskapsarkitektkontor stämde träff för att diskutera 
hur man kunde omsätta uppropet i praktiken och tillsammans jobba med klimatfrågor, namnet på 
gruppen blev informellt LArchitects Declare. 
 
Olika arbetsgrupper bildades, varav en blev ”klimatverktygsgruppen”, vars möten blev starten på att 
skapa detta projekt ”Klimatkalkyl landskap”. Vi i gruppen var alla intresserade av att så fort som 
möjligt få tillgång till ett verktyg för att kunna beräkna utsläpp i de projekt vi arbetade med och att 
öka vår förståelse för hur landskapsarkitektur påverkar klimatet.  
 
En test-kalkyl gjort av Pia Glaumann fanns att utgå ifrån redan innan vårt första möte. Kalkylen utgick 
ifrån det existerande beräkningsverktyget för byggnader som tagits fram av Mauritz Glaumann, BECE. 
Den framtagna test-kalkylen, samt Mauritz erfarenhet och kunskap har utgjort en grund för det 
fortsatta arbetet med verktyget.  
 
Syfte & Mål 
Projektets syfte har varit att öka förståelsen för vilka val i landskapsarkitektprojekt som är bra, 
mindre bra eller dåliga med hänsyn till klimatet, med särskilt fokus på koldioxidutsläpp. Förutom att 
undersöka utsläppskällor, har vi även räknat på kol i mark och växter samt deras upptag av kol över 
tid. 
 
Projektets mål har varit att ta fram en prototyp på ett klimatverktyg uppbyggt i Excel som ska kunna 
användas av projekterande landskapsarkitekter. Verktyget ska kunna hjälpa till att beräkna utsläpp 
och upptag av koldioxid som följer av en förändrad utemiljö.  
 
Avgränsning 
I nuläget saknas flera data för upptag och utsläpp. Fortsatta studier, forskning och standardisering av 
beräkningsmetoder krävs för att verktyget ska bli komplett. Användaren har möjlighet att själv lägga 
in och komplettera data i verktyget. 
 
Kort projekttid och begränsad erfarenhet har gjort att arbetet har inriktats på förhållandevis grova 
uppskattningar av kolflöden och data hämtad från nätet, i kombination med konsultation av forskare. 
Kolflöden och kolinlagring är beroende av en mängd olika ståndortsfaktorer varav vi försökt fånga de 
viktigaste med olika former av schablonvärden/beräkningar.  
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Projektgrupp 
Projektet har genomförts i samarbete med landskapsarkitekter från 5 olika kontor, tillsammans med 
Mauritz Glaumann, prof. em. på Högskolan i Gävle, med en lång erfarenhet av klimatberäkningar för 
byggnader.  
 
Projektgruppen har också under genomförandet haft möten med en referensgrupp bestående av 
forskare från SLU, KTH och HIG.  
 
Anslag till projektet har erhållits från Stiftelsen Arkus och Stiftelsen ARQ.  
 
Genomförande 
Det första arbetet handlade om att skaffa en överblick och kunskap (sondering, testning, utvärdering) 
av befintliga verktyg, inhämtande av underlag, kunskap och data i ämnet samt diskussioner kring vårt 
arbete i grupp. En genomgång av beskrivna verktyg finns i bilaga 5. 
 
Vi har genomfört många möten inom projektgruppen då vi arbetat med klimatverktygets upplägg 
och innehåll, samt haft två möten med referensgruppen då vi presenterat det fortskridande arbetet 
samt fått återkoppling på framtaget material. 
 
Vi har arbetat fram upplägget för verktyget i Excel och fört in data som vi hämtat från olika håll och 
jämfört olika relevanta källor. 
 
Mauritz Glaumann har arbetat fram metoder för att räkna på kol i mark och vegetation samt dess 
upptag av kol. Kontakt har tagits med ett antal forskare vid SLU. 
 
Vi har också fått intressanta presentationer, föreläsningar möten med möjlighet till dialog t ex  

-  Sammanställning befintliga klimatverktyg och sertifieringssystem (Mauritz Glaumann) 
-  BIMitigration (Fredrik Toller, Sweco) 
-  Trafikverket Klimatkalkyl (Sofiia Miliutenko) 
-  ITree (Johan Östberg) 
-  EPD och LCA (Mauritz Glaumann) 
- Skanskas arbete med klimatkalkyler (Sofie Absér) 
- Miljöarbete på Eriksbo plantskola (Miriam Dovrén) 
- Demonstration av EcoGeo-kalkyl 
- Biokol (Elias Sebastian Azzi) 
- Kollager i mark (Sollentuna kommun) 

 
Vi har även genomfört litteraturstudier t.ex. har vi tagit del av Lustrarapporter som redovisar resultat 
från studier av kolflöden och kolupptagning i skog och mark (SLU 2017), mm. 
 
Fokus 
Metoder att räkna på koldioxidutsläpp från produktion och anläggning finns egentligen redan, även 
om de verktyg och data som finns inte riktigt är anpassade för mindre landskapsarkitektprojekt, utan 
mer för större infrastruktur-projekt eller husbyggen. Vi har däremot inte sett att det finns metoder 
för att räkna på kolinlagring i vegetation för praktisk tillämpning vid landskapsplanering. Fokus har 
under pågående arbete därför hamnat på de sistnämnda delarna och på att få kunskap om kolets 
kretslopp. Vi har arbetat med att ta fram möjliga metoder för att kunna uppskatta inlagrad kol i 
befintlig mark och vegetation, samt inlagring av koldioxid i vegetation över tid. 
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Verktygets uppbyggnad 
 
Upplägget för flikarna i Excel följer till stor del ordningen på landskapsarkitektens vanligaste ritningar 
och arbetsgång vid projektering. (’befintlighets och rivningsplan’, ’markplaneringsplan’, ’planterings-
och utrustningsplan’ och ’skötselplan’) 
 
Under fliken Befintlig situation undersöks det befintliga kol-innehållet i mark och vegetation på en 
plats, före projektstart. Därefter hanteras förlust av kol i mark och vegetation i fliken Schakt och 
rivning. Därpå följer CO2-utsläpp från produktion av material och utrustning (flikarna Material och 
Marköverbyggnad, Utrustning) och transporter till och från bygget samt maskiner på bygget (fliken 
Maskin och transport). Under fliken Plantering beräknas hur mycket CO2 den inplanerade 
vegetationen kommer att ta upp under en vald beräkningsperiod framöver. Sist hanteras utsläpp av 
skötseln i av den färdiga anläggningen sommar och vinter under en vald beräkningsperiod framåt 
(fliken Skötsel).  
 
Klimatkalkylen omfattar Produkt-, Konstruktions- och Användningsskedet enligt Standard EN15804 
(se bild bilaga 4). Slutskedet avseende materialens livslängd och återanvändning hanteras ej mer än 
att man kan uppskatta ett materials utbytestid/livslängd under fliken Material och 
marköverbyggnad.   
 
Kalkylen är förenklad och ska ses som en prototyp. Data i kalkylen bygger dels på information 
inhämtad från EPD-blad i de fall där sådana finns, dels på antagna schabloner och uppskattningar. 
Huvudsakliga källor till data har varit EPD-data, Trafikverkets klimatkalkyl, Boverket, IVL och där 
uppgifter saknats från det kanadensiska klimatverktyget Climate Positive Design. Beräkningen av kol i 
mark och kolupptagning av vegetation baseras främst på svenska källor som Riksskogskarteringen, 
odlingszonskartering, uppskattning av ståndortsegenskaper, höjdutvecklingskurvor, diametertillväxt 
etc.  
 

FÖRSÄTTSBLAD – Summering av projektets utsläpp 
På försättsbladet summeras dels olika kol-flöden genom anläggningens livscykel (undantaget 
Slutskedet), dels utsläpp uppdelat på verktygets olika flikar. 
 

FLIK: Befintlig situation  
Här beräknas hur mycket kol som finns lagrat i marken och befintlig vegetation före projektstart. Dels 
används schablonvärden och dels noggrannare beräkningar av kolinlagring i framför allt träd. Alla 
beräkningar tar hänsyn till tillväxtskillnader i olika delar av landet med hjälp av odlingszoner och 
bonitetskartering (Riksskogstaxeringen SLU). 
 
Kol i mark ner till 1m djup 
Naturmark och Grönyta - t ex anlagd äng, gräsyta, park 
Här har använts en förenklad formel för uppskattning av markkol baserad på bonitet utvecklad av 
Prof.em, Mats Olsson.  
 
Skogsmark 
Värden från ”Kolinlagring i Väsjön”1 
Man kan välja mellan fyra olika skogstyper och täckningsgrad.  

 
1 Kolinlagring i Väsjön. Ecoloop AB, 2019. Beställd av Sollentuna kommun. 
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Vässjörapporten redovisar för olika markanvändningstyper kollager (ton C/ha) och kolinlagring (ton 
C/ha,år) i vegetation och mark i ett område i Sollentuna. Två värden anges, ett lägre för verklig 
effekt/utbredning och ett högre för 100% utbredning. Vi har antagit att det lägre värdet motsvarar 
25% utbredning och att andra procentsatser ger proportionellt utfall upp till 100 % värdet. Någon 
växtzonjustering är inte gjord i rapporten och vi antar att värdena är representativa för odlingszon 4.  
 
Hårdgjord yta - asfalt, grus, plattor (orörd jord under överbyggnad) 
Här räknar vi schablonmässigt med att man schaktat bort jorden ner till 0,5m. Omkring 70 procent av 
skogsmarkens kolförråd finns i mineraljorden och cirka 30 procent i humuslagret på mineraljordsytan 
är typiska värden enligt LUSTRA2. Det innebär att det återstår ungefär 40% av markkolet i den 
oschaktade marken vars kolinnehåll beräknats enligt Mats Olssons formel baserat på medelbonitet i 
växtzonen.  
 
Urban mark - schaktad, utfylld, kompakterad eller bebyggd antas bearbetat till ett djup mer än 1,0 m 
och innehåller därmed inget kol här. 
 
Observera att alla ytor inom projektområdet ska mängdas in i någon av kategorierna ovan så den 
totala arean på projektområdet blir komplett. Den totala projekt-arean kopieras automatiskt över till 
försättsbladet.  
 
Kol i vegetation 
Vegetations-typ, räknat i antal (träd eller buskar) 
För att ge en allmän uppfattning om storleksordningen på kolinnehåll i träd och buskar samt 
kolupptagningen under en period framåt i tiden har vi beräknat exempel på lövträd (björk) och 
barrträd (tall) i tre olika storlekar. Beräkningsperioden har angivits på försättsbladet och visas länkat 
överst på fliken. Vill man titta på en annan period bara här så ändras perioden i rutan intill.  
 
Exempelvärden utgår från medelbonitet inom växtzonen och justeras uppåt eller nedåt om man 
väljer en annan odlingszon (högst upp på fliken). Beräkningarna har utförts med kalkylen längre ner 
på sidan under ”förbättrad beräkning för specifika trädarter (allometriska funktioner)” och enligt den 
metod som utvecklats är och beskrivits i Bilaga 4. 
Vegetations-typ, räknat per area 
 
På liknande sätt som för träd bör man också schablonmässigt kunna räkna på planterade ytor av olika 
slag per kvadratmeter. Detta har vi inte hunnit utveckla i pilotprojektet. 
 
Välj trädsort 
Längst ner på fliken har vi givit möjlighet att beräkna kollager och framtida kolupptagning i träd med 
godtyckligt valda dimensioner. Det förutsätter att man mätt höjd, m och brösthöjdsdiameter, cm på 
de träd man vill skall ingå i beräkningen. Programmet uppskattar därefter ålder på träden och 
framtida tillväxt baserat på odlingszon, ståndortsindex och höjdutvecklingskurvor enligt 
beskrivningen ovan.  
 
För närvarande finns bra gran, tall och björk tillgängliga för beräkning men fler trädsorter kommer att 
läggas till. Ståndortsindex har bara beräknats för intervaller av 4 enheter (SI10, SI14, SI18, SI22, SI26, 
SI30 och SI34). Det stora intervallet gör noggrannheten sämre än nödvändigt och fler ståndortsindex 
kommer att läggas till i nästa version.  
 

 
2 Kolet, klimatet och skogen – Så funkar det. https://www.mistra.org/wp-
content/uploads/2017/10/LUSTRASa%CC%8AFunkarDet2007.pdf 
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FLIK: Schakt och rivning 
Fliken behandlar vad som händer med kolförrådet när man gräver i marken eller tar bort vegetation. 
 
Jordschakt, schakt på jordar 0-1 m djup 
Beräkningen utgår från uppskattat kol i marken ner till 1m djup. som uppskattats under flik ”Befintlig 
situation”. På samma sätt som på flik ”Befintlig situation” antas att 40% av det ursprungliga 
markkolet finns kvar om man inte schaktat djupare än 0,5m. Om man schaktat djupare än 1m finns 
inget mark-kol kvar. 
 
Den schaktade jorden kan behållas inom projektområdet eller köras bort. Om den behålls antas att 
3% av kolinnehållet årligen avgår genom nedbrytning av det organiska materialet och att inget nytt 
tillförs. Omblandningen till följd av schaktarbetet innebär en tillfälligt ökad nedbrytning på grund att 
ökad syretillförsel. Därför har nedbrytningstakten ökats något första året (3,5%). Kol i jordmassor 
som transporteras bort dras bort från kollagret i arbetsområdet. 
 
Därunder beräknas till vänster klimatpåverkan från schaktmaskinens arbete och till höger 
klimatpåverkan från lastbilar som kör iväg massorna till deponi. Avståndet till deponin anges. Bägge 
dessa värden överförs till fliken ”MASKIN OCH TRANSPORT”.  
 
Bergschakt 
Här beräknas bara mängd och klimatpåverkan som följd av av borttransportering av massor. Värdena 
överförs till fliken ”MASKIN OCH TRANSPORT”. Inget kol inblandat. 
 
Rivning av vegetation med förlust av lagrat kol och kolupptagning 
Här schablonberäknas förlusterna av kol i träd och framtida kolupptagning om man fäller träd. 
Kategorierna är desamma som under flik ”Befintlig situation” och baseras på björk och tall med olika 
storlekar. Beräkningarna utförs på samma sätt som i ”Kol i vegetation” på flik ”Befintlig situation”. 
Den missade kolupptagningen till följd av avverkningen förs in på flik ”Försättsblad” som en 
belastning. 
 
Klimatpåverkan från bortforsling av borttagen vegetation och träd beräknas längst ner på sidan och 
överförs till flik ”MASKIN OCH TRANSPORT”. Beräkningen grundas på vikt för närvarande (kan 
kompletteras med per volym). 

 
FLIK: Material och Marköverbyggnad 
I fliken för material och marköverbyggnader har data för koldioxidekvivalenter för hårdgjorda 
material hämtats från bland annat BM, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, Trafikverkets 
klimatkalkyl, IVL och Boverket. I vissa fall har värden behövt uppskattats utifrån källor där 
koldioxidekvivalenten varit beräknad på ett annat sätt än i denna prototyp – dessa siffror ska ses som 
osäkra. Data saknas i dagsläget för exempelvis bark, konstgräs och gummiasfalt. Generellt kan sägas 
att dataunderlag för exempelvis sten och betongprodukter förändras , vilket gör att verktyget 
behöver ständig uppdatering framöver. 
 
Växtbäddar 
I landskapsarkitekturprojekt föreskrivs ofta jord baserad på krav som ställs i mark AMA.  
Vi har inte lyckats hitta/beräkna utsläpp för dessa jordblandningar. 
 
De utsläppsdata som är inlagda för naturgödsel, grönkompost samt torv är grova uppskattningar som 
härrör från det tidigare citerade examensarbetet ”Hur grönt är ett stadsträd?” (Erik Lind, SLU, 2020) 
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och är inte tillförlitliga. Vi har valt att visa dem ändå i brist på andra källor, och för att det ändå kan 
ge en fingervisning om storleksordning på utsläppsdata för dessa material. 
 
Biokol   
Biokol som används som del av växtsubstrat är intressant då det kan innebära en kolsänka, d.v.s. att 
nettovärdet för utsläppet hamnar på minus. Emissionsfaktorerna i verktyget är tolkade utifrån från 
Elias Azzis beräkningar i sitt doktorandarbete på KTH, där han gjort livscykelanalyser på olika 
biokolprodukter. I verktyget väljer man vilken råvara biokolet är gjort av i en rullist och får då både 
fram ett värde för produktionen och för kolsänkan som sedan summeras. Siffrorna bör ses om 
schablonvärden då många olika faktorer som är produktspecifika spelar in för vad som blir den 
faktiska kolsänkan.  
  
Det går att själv räkna ut kolsänkan i kg CO2e om man vet kolhalten av torrvikten och bulkdensiten på 
det biokolssubstrat som används. Dessa uppgifter bör man kunna få från den specifika 
biokolsproducenten. För detta används formeln:   
  
Halten kol i material (av torrvikten) x mängden kvarvarande kol efter 100 år x mängden biokol (kg) x 
3,67.  
   
Mängden kvarvarande kol efter 100 år brukar antas till 80% dvs =0,8.   
Bulkdensiteten behövs för att räkna om volym till massa då biokol oftast hanteras som volym i 
landskapsarkitekturprojekt.  
  
Observera att i vissa fall kan kolsänkan redan ha räknats hem i ett annat projekt, t.ex. av producenten 
av biokolet. Det finns då en risk för dubbelräkning, d.v.s. att två olika aktörer tillgodoräknar sig 
samma kolsänka i för att balansera sina utsläpp. Föreskrivs biokol som är certifierad som EBC-C-sink, 
är kolsänkan certifierad och inte inräknad någon annanstans. EBC-certifieringen innebär också att 
renhetskrav ställts på biokolet och på biomassan. 
 
Övrigt 
Längst ner på fliken finns tomma rader där man kan fylla på material som saknas i verktyget.   
 

FLIK: Utrustning 
Fliken för utrustning innehåller exempel på den vanligaste utrustningen inom våra projekt. Endast en 
av de leverantörer av utrustning som har kontaktats för att få ta del av EPD:er hade tagit fram sådana 
för sina produkter. Därför är de flesta uppgifterna hämtade från den specifika leverantören. För 
lekutrustning, staket och belysningsarmaturer har inga EPD:er gått att få tag på.  

 
FLIK: Plantering 
Schablonvärden för kolupptag av små löv- respektive barrträd som beräknats under flik ”Befintlig 
situation” har använts här för nyplanterade träd. 
 
Utsläpp av CO2 som genereras av odling av plantskoleträd beskrivs i Erik Linds exjobb ”Hur grönt är 
ett stadsträd?” SLU, 2020. Utsläppen påverkas bland annat av vilken typ av odlingssubstrat och vilka 
energikällor plantskolan använder sig av i sin verksamhet, samt transportmetod till projektplatsen 
från plantskolan och sedan inte minst den framtida skötseln av träden. Värden i denna flik berör 
endast uppodling av träden. 
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FLIK: Maskin och transport 
I fliken för material och transport har uppskattningar gjort efter samtal med en markentreprenör om 
hur maskiner används på en byggarbetsplats. Vilken typ av drivmedel som används har betydelse för 
klimatpåverkan och där får man fråga entreprenören om detta.  
 
Emissionsfaktorn för användande av sprängmedel är tagen från Trafikverkets klimatkalkyl. Mängden 
bergschakt i volym ska här länkats över från fliken ’Schakt och rivning’. 
 

FLIK: Skötsel 
Vi har haft dialog med Svensk Markservice som sköter om flera av innerstadens grönområden åt 
Stockholms stad, och fått information om gräsklippning, frekvens och typ av maskiner. 
 
När det gäller skötsel av gatuträd har vi tyvärr inte lyckats få fram särskilt mycket underlag. 
Utgångspunkten är att etablerade gatuträd i allmänhet inte ska kräva så mycket skötselinsatser utom 
vid enstaka tillfällen. Det är vid själva planteringstillfället och under etableringstiden (t.ex. om man 
vattnar med bensindriven pump) som det kan vara intressant att titta på typ av maskiner man 
använder för att få ner CO2-utsläpp. 
 
Beroende på projekt kan ju även andra skötselinsatser vara intressanta att titta på om man tror att 
de kan bli frekventa, t.ex. grästrimning eller bevattning etc. När det gäller grästrimning verkar 
utvecklingen kunna gå mot eldrivna verktyg, men enligt Svensk Markservice är det svårare att ersätta 
stora åkgräsklippare som fortfarande drivs med diesel. 
 
I Erik Linds exjobb (SLU, 2020) förs ett resonemang som handlar om att ju fler bensindrivna 
skötselåtgärder man utför på ett träd, desto snabbare har man ”förbrukat upp” den koldioxidmängd 
som kan anses bindas in av trädet under dess livstid. Därför är det en stor fördel för klimatet att 
minska skötselinsatser med bensindrivna maskiner. 
 
Anpassade skötselinsatser kan också potentiellt få växter att utvecklas mer gynnsamt och på så sätt 
binda in än mer koldioxid på en plats, så denna flik skulle kanske kunna utvecklas på ett intressant 
sätt allteftersom arbetet med verktyget fortskrider. 
 

Ansvar och fortsättning 
 
Kalkyl-bladet i Excel utgör som tidigare nämnts en prototyp för hur ett klimatverktyg för 
landskapsarkitekter kan utformas. Användare av kalkyl-bladet i Excel ansvarar själva för de värden 
som används i verktyget.  
 
Fortsatta studier, forskning och standardisering av beräkningssätt samt data krävs för att verktyget 
ska bli mer allmängiltigt. Verktyget kan i nuläget endast användas som en test-version. 
 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att testa och utvärdera verktyget på olika typer av 
landskapsprojekt. Verktyget kommer att vara i ständigt behov av utveckling och justering i takt med 
att ny kunskap och mer klimatdata finns att tillgå.  
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Kolet, klimatet och skogen – Så funkar det. https://www.mistra.org/wp-
content/uploads/2017/10/LUSTRASa%CC%8AFunkarDet2007.pdf  
Marklund, LG.  Biomassafunktioner för tall, gran och björk i Sverige. Inst. för skogstaxering. Rapport 
45. SLU 1988. 
Allometriska funktioner: http://globallometree.org/ 
Lind T. Kolinnehåll i skog och mark. SLU Arbetsrapport 86 2001 
Hildingsson A. Tillväxtstudie på Skogsstyrelsens provytor. Skogsstyrelsen. Rapport 25, 2006. 
Rytter L.. Skogforsk, Redogörelse nr 8, 1998   
Näslund, M. Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Tall gran, björk i södra Sverige samt 
i hela landet.  Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut. Band 36-nr3. Stockholm 1947. 
Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag. 
https://www.lantmateriet.se/contentassets/ba915d7f563b49c1bda878007b8b3196/produktionsfor
maga_och_konvertering_av_standortsindex.pdf 
 
Schakt och rivning 
Kolinlagring i Väsjön. Ecoloop AB, 2019. Beställd av Sollentuna kommun. 
Kolet, klimatet och skogen – Så funkar det. https://www.mistra.org/wp-
content/uploads/2017/10/LUSTRASa%CC%8AFunkarDet2007.pdf 
 
Plantering 
”Hur grönt är ett stadsträd”, examensarbete SLU, Erik Lind 2019  
 
Material och Marköverbyggnad 
Trafikverkets klimatkalkyl, Boverket, IVL 
EPD-blad mm 
 
Räkna på kolsänkor - går det? Klimatkommunernas webbinarium 26 april 2021 och Biokol i stadsmiljö 
- LCA - Vinnova Workshop 23 april 2021, föreläsningar av Elias Sebastian Azzi, doktorand på KTH,  
Teamsmöte med Elias Sebastian Azzi 12 maj 2021,  
“Biokol inom bygg- och anläggningsprojekt”, examensarbete KYH, Carolin Wiklund 2021-06-11 
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Bilaga 3.  Kort om kolets kretslopp 
Mauritz Glaumann 
 
Kolets kretslopp och växtlighetens upptag av koldioxid ur luften 
En överväldigande majoritet inom forskarvärlden menar att temperaturen på jorden stiger med den 
ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären trots att koldioxidhalten bara utgör några 
promille. Förklaringen är koldioxiden absorberar långvågig strålning från den av solen uppvärmda 
jordytan som annars till en större del skulle förloras ut i rymden. Det finns också andra gaser som har 
denna egenskap men absorberar mer strålning. Det gör t.ex. metan (25 ggr mer än koldioxid) och 
lustgas (298 ggr mer). För klimatberäkningar har man bestämt att använda koldioxid som referens-
gas, vilket innebär att om man släpper ut 1 kg metan och 1 kg koldioxid så kan den sammanlagda 
klimatpåverkan uttryckas som 26 kg koldioxidekvivalenter (1+25), CO2e.  
 
I livsprocesserna på jorden cirkulerar kolet och växlar mellan att uppträda i form av koldioxid 
respektive i form av kolhydrater. När solen skiner på gröna växter omvandlar dessa, med hjälp av 
vatten, luftens koldioxid till kolhydrater och syre. Solenergin lagras som kolhydrater i vegetationen 
och både den egna växten och djur som äter av den utnyttjar den lagrade solenergin i kolhydraterna. 
Processen är reversibel, dvs när dött organiskt material utsätts för syre så avges koldioxid, vatten och 
värme (den lagrade solenergin). Man säger att biomassan oxiderar, förbränns eller förmultnar - vilket 
egentligen är olika namn för samma kemiska process. 
 
Kolet i biomassan finns alltså inte där som koldioxid, men kan sägas motsvara en viss mängd bunden 
koldioxid från luften. Den mängden beräknas som förhållandet mellan atomvikt för koldioxid och kol. 
Syre har atomvikten 16,0 och kol 12,0 dvs CO2/C = (12+2x16)/12 =  3,67. Håller man rätt på mängden 
kol i växter och mark går det alltså alltid att räkna ut hur mycket koldioxid som tagit upp ur 
atmosfären genom att multiplicera med 3,67. 
 
När kolhydrater bildas i bladen förs dessa ut i trädet och ner i rötterna där näringen gör att hela 
plantan växer. När löv från t.ex. ett träd faller till marken eller när dess grenar, rötter eller andra 
levande organismer dör, sätter nedbrytning och förmultning igång och CO2 frigörs (markandning).  
Nedbrytning och förmultning sker p.g.a. att svampar, maskar och andra organismer som lever i 
jorden livnär sig på olika former av organiskt material. Men är det inte allt kol som bryts ner och 
återigen frigörs. Med hjälp av t.ex. regnvatten transporteras en del av det organiska materialet/kolet 
ner till underliggande, syrefattiga skikt på större djup i marken, och stannar där i bunden form. 
Marken fungerar då som en kolsänka.  
 
Ju mer sol och värme i kombination med andel näringsämnen och vatten i marken, desto mer tillväxt 
av biomassa och desto mer kol ansamlas över tid i marken. Mängden kol i marken kan därför sägas 
vara en indikator på platsens förmåga att skapa biomassa, vilket är detsamma som dess förmåga att 
ta upp koldioxid ur atmosfären. Därför är kunskapen om markkolet på en plats viktig information. 
Stimulerar man tillväxt t.ex. genom gödning och bevattning ökar också biomassaproduktionen och 
ansamlingen av kol i marken. Den långsamma naturliga förmultningen ger låga utsläpp av koldioxid 
men schaktar man i marken syresätts mer av förnan och förmultningshastigheten ökar och därmed 
också utsläppet av koldioxid. 
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Bilaga 4. Utvecklad metod för beräkning av inlagrat kol i 
mark och vegetation samt kolupptagning av vegetation över 
tid 
Mauritz Glaumann 
 
Växtlighetens upptag av koldioxid från luften kan uppskattas på olika sätt tex genom:   

• mätningar på plats 

• Fjärranalys NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) där man mäter reflexionen inom 
vissa våglängdsband som visar om marken absorberat fotoaktiva frekvenser. 

• Bladarea LAI (Leaf Area Index) tillsammans med skuggfaktorer. Genomförs enklast genom 
”fish-eye” fotografier i fält. 

• Detaljerad beskrivning av vegetationens storlek, bladarea, ljusexponering, temperaturklimat 
etc. (I-tree) 

• Växtzon och ståndortsförhållanden på plats via bonitet, tillväxtkurvor, ålder och storlek.  

Vi har valt att använda den sista metoden för att kunna utnyttja data och erfarenheter från 
decenniers skogsforskning och metodutveckling för att beskriva kolets kretslopp genom 
fotosyntesens upptag av koldioxid från atmosfären och dess återgång till atmosfären genom 
nedbrytning av organiskt material i marken (mark-andning). Här ingår också beräkning av bonitet 
som utnyttjas för uppskattning av kol i marken. 
 

Växtzoner och bonitet 
Riksförbundet Svensk Trädgård publicerar en karta med förutsättningar för odling (odlingszoner) i 
olika delar av Sverige, figur 1, och Riksskogstaxeringen inventerar och publicerar en karta över 
skogstillväxt (bonitet) i landet, figur 1. Bägge handlar om förutsättningar för växtlighet att utvecklas 
och överensstämmer i sina huvuddrag men inte i detaljerna. Bägge har en indelning i 9 klasser. 
Försöker man koppla bonitet till odlingszon får man grovt tabell 1.  

 
Figur 1. Karta över odlingszon t.v. och bonitet t.h. 
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Tabell 1. Koppling av bonitet till växtzon som grovt speglar vegetationens tillväxtförhållanden i olika 
delar av landet.  
 Bonitet, m3/ha, år 

Odlingszon Undre värde Övre värde Medelvärde Relativt zon 4 
1 10,5 12 11,25 1,67 
2 9,0 10,5 9,75 1,44 
3 7,5 9,0 8,25 1,22 
4 6,0 7,5 6,75 1,00 
5 4,5 6,0 5,25 0,78 
6 3,0 4,5 3,75 0,56 
7 1,5 3,0 2,25 0,33 
8 0,5 1,5 1,00 0,15 

 
Vegetationens tillväxt beror på klimatet och markförhållandena på platsen. Ju längre söderut desto 
större tillväxt vilket också innebär att marken tillförts mer kol från förmultnande växtdelar och ett 
större kollager har byggts upp under tidens gång. Markens kollager har därför en koppling till 
boniteten och kan enligt Mats Olsson (Prof.em. Marklära) uppskattas genom den enkla formeln:  
 

Markkol, C= 0,56 x·bonitet + 3.88 kg/m2 
 
Medelvärdet på bonitet har också använts för schablonberäkningar av kolupptagning för stora och 
små löv- och barrträd. I vissa fall har vi haft tillgång till data för en viss plats eller region. För att 
utnyttja dessa för andra platser har vi använd relationen i tillväxt mellan olika odlingszoner (ex 
kolumn 5 i tabell 1). 
 
Boniteten inom en odlingszon kan variera kraftigt beroende på olika platsers specifika 
växtförutsättningar, ståndortsförhållanden. De viktigaste ståndortsfaktorerna är vatten- och 
näringstillgång i marken, mikroklimatet och konkurrens om ljus, vatten och näring mellan olika 
växter. Medelboniteten för en odlingszon handlar om genomsnittlig tillväxt av skog, dvs med starkt 
varierande ståndortsförhållanden. Det innebär att tillväxtförhållandena på en viss plats kan vara både 
mycket bättre och mycket sämre än medeltillväxten. Därför har vi också gjort en ansats till att kunna 
ståndortsjustera medelvärdet för träd/vegetation på en viss plats. Vi antar att medelboniteten 
speglar skogsförhållanden där vatten- och näringstillgången varken är särskilt god eller dålig 
(betecknad ”bra”) och träden står ganska tätt och konkurrerar framför allt om solljus (betecknat 
”ganska ljust”). Träd kan förstås också skuggas av terrängen eller i en stadsmiljö av byggnader.  
Riksskogstaxeringen, Tabell 1, gör klassningen i intervaller på 1,5 m3/ha år. Men i verkligheten kan 
skillnaderna säker utgöra minst det dubbla till följd olika ståndortförhållanden tex. extremerna träd i 
en gles park utan konkurrens om såväl vatten, som näring och ljus kontra ett träd i skugga på mager 
och torr hällmark. Som en första ansats till ståndortsjustering använder vi följande tabell för 
markförhållanden och ljusexponering: 
Tabell 2a och 2b. Justering av värdet för medelbonitet med hänsyn till markförhållanden och 
ljusexponering på en viss plats. Testvärden för pilotverktyget. 
 

MARKFÖRHÅLLANDEN 

Vatten-
tillgång 

Dålig (torr) -1,5 -0,75 0 
Bra (frisk torr) -0,75 0 0,75 
Mkt bra (frisk 
fuktig) 0 0,75 1,5 

  

Dålig 
 (mager-

ris) 
Bra 

 (ört-ris) 
Mkt bra 

(ört) 
  Näringstillgång 
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LJUSEXPONERING 
Mycket ljust 1,5 
Ganska ljust 0,0 
Skuggigt -1,5 

 
Vid vanlig bonitering av skog används fler kategorier. Vattentillgången bedöms efter rörligt 
markvatten som i sin tur bedöms efter terrängens lutningsförhållanden enligt figur 2. I vårt fall säger 
vi att klass K = Bra, Klass = Mycket bra och Klass S= Dålig. 
Näringstillgången bedöms efter markvegetationstyp där Dålig = Lingon, Ljung Kråkbär, lavar. Bra = 
Smalbladig grästyp eller blåbär och utan fältskikt. Mycket bra = örttyper eller bredbladig grästyp. 
Preliminärt betraktar vi det som Ganska ljust om trädavståndet är ca 4-8 m och Mycket ljust däröver 
och skuggigt därunder. Skuggigt är det i allmänhet också om träd står närmare fasader mot öster-
norr-väster än 5 m.  
 

 
Figur 2. Bedömning av rörligt markvatten (från Häfte i Bonitering) (ta en bättre bild) 
 
Storleken på ovanstående testvärden för ståndortskompensering i pilotverktyget måste kalibreras 
och följas upp. 
 

Ståndortsindex 
Inom skogsnäringen använder man begreppet ståndortsindex, SI, för att beskriva tillväxten 
(boniteten) på en viss plats. Med ståndortsindex H100 menas tex. höjden hos ett visst träd som är 
100 år. Med beteckningen SI T24 för ett avgränsat tallbestånd (T) antas att genomsnittshöjden vid 
100 år är 24 m. Från en uppskattning av ståndortsindex på en plats (besiktning och vissa mätningar) 
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får man ur tabeller ut boniteten. Här har vi ett mått på boniteten och kan då översätta det till ett 
ståndortsindex, som visas i figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Samband mellan ståndortsindex och bonitet. Punkterna är hämtade från 
”Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag” 
(LMV 210)3 och regressionslinjen har vi själva lagt in. 
 
Kurvor och ekvationer som i figur 2 har vi taget fram för växtzonerna (vissa omfattar flera zoner). 
Ståndortsindex för andra trädslag tex ek, bok och björk kan uttryckas som funktioner av tall eller 
gran. 
 

Höjdutvecklingskurvor 
I fakta skog 14 • 2013 från SLU presenteras höjdutvecklingskurvor för olika ståndortsindex (höjd som 
funktion av ålder och ståndortsindex) för 11 olika trädslag. Kurvorna för tall, gran och björk med inter 
vall om 4 enheter finns med i verktyget för närvarande. Figur 3 visar ett exempel för björk. Mäter 
man trädhöjd med en enkel app i telefonen och som här vet Ståndortsindex kan man alltså få fram 
ett mått på trädets ålder utan att behöva ta borrkärnor. 
 
Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag 

 
3 Produktionsförmåga vid olika ståndortsindex och konvertering av ståndortsindex mellan trädslag. 
https://www.lantmateriet.se/contentassets/ba915d7f563b49c1bda878007b8b3196/produktionsformaga_och
_konvertering_av_standortsindex.pdf 
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Figur 3. Exempel på höjdutvecklingskurvor som pilotverktyget innehåller. 
 

Kolinnehåll i träd 
Med hjälp av biomassafunktioner (allometriska funktioner) kan man få fram torrvikten av biomassan 
i träd över och under marken. Marklund utvecklades sådana för tall, gran och björk 4 under 1980-
talet. Dessa finns med i verktyget. Enligt senare uppföljningar står sig Marklunds värden bra än idag 
med undantag för finrötter som Marklund inte fick med. För att kompensera detta har biomassan för 
rötter ökats med 15% i verktyget. Med ingångsvärden för trädhöjd i meter och brösthöjdsdiameter  
(1,3 m över mark)i centimeter erhålls biomassan ur Marklunds formler. Kolinnehållet i växtlighet 
brukar uppskattas till halva torrvikten. Därmed kan också mängden koldioxid som ett träd tagit upp 
under åren beräknas som kolinnehållet gånger 3,67 vilket utgör atomviktsförhållandet mellan 
koldioxid och kol dvs. CO2/C.  
 
Kompletteras värdet på den uppmätta höjden med brösthöjdsdiametern kan alltså kolinnehållet 
beräknas. Genom det framräknade Ståndortsindexet och höjden får vi ur höjdutvecklingskurvorna 
fram trädets ålder idag. På samma sätt kan vi nu räkna fram kolinnehållet om ett godtyckligt antal år 
framåt vilket alltså verktyget gör. Motsvarande eller liknande allometriska formler kan man finna för 
andra trädslag i den av FAO upprättade 2013 databasen GlobAllomeTree5.  
 
Med hjälp den beskrivna metodiken har ett exempel på kolinnehåll och kolupptagning i lövträd 
(björk) och barrträd (tall) i tre storlekar baserat på medelbionitet beräknats för att ge en uppfattning 
om storleksordningar utan att behöva mäta höjd och diameter och göra ståndortsjusteringar. Det har 
man bl.a. gjort i Verktyget ”Climate Positive Design” men värdena blir därmed väldigt oprecisa. 
 

 
4 Marklund, LG.  Biomassafunktioner för tall, gran och björk i Sverige. Inst. för skogstaxering. Rapport 45. SLU 
1988. 
5 http://globallometree.org/ 
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Vid beräkning av framtida kolupptagning i träd får man alltså framtida höjder genom 
höjdutvecklingskurvorna men man behöver också veta den framtida brösthöjdsdiametern. 
Höjdtillväxten är stark hos unga träd men avtar sedan med åldern som Figur 3 ovan visar. 
Diametertillväxten ökar emellertid långsamt med åldern som Figur 4a visar. 

 
Figur 4a. Diametertillväxt för olika diameterklasser.  

 
 
Figur 4b 
Figur 4a, b. Medeltillväxt fram till en viss ålder för tall, gran och björk. Kurvorna i undre diagrammet, 
4b, har konstruerats utifrån medelvärden redovisade i tre figurer av typ 4a från Skogsstyrelsens 
provytor6. 
Figur 4b är konstruerad utifrån medelvärdena för diameterklasser i diagram av typ 4b. Åldern har 
uppskattats från medelvärdena på tillväxt fram till aktuell diameterklass. Figurerna typ 4a baseras på 
olika antal träd av visst slag fördelade på provytor i olika delar av landet. Dels är antalet träd av 

 
6 Hildingsson A. Tillväxtstudie på Skogsstyrelsens provytor. Skogsstyrelsen. Rapport 25, 2006. 
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slagen gran (4244 st), tall (2824 st) och ek (237 st) i studien väldigt olika och dels är provytorna 
många i södra Sverige och förhållandevis få norrut. Kurvan för ek är baserad på platser i Skåne, 
Blekinge och Halland, dvs med tillväxtförhållanden betydligt bättre än alla andra delar av landet. Sett 
till en karta över provytorna ser tyngdpunkten av observerade granar och tallar ligga ungefär i 
odlingszon 3 medan de för eken har sin tyngdpunkt i odlingszon 1. Ekens värden har därför justerats 
med förhållandet mellan bonitet i odlingszon 1 och 3. 
 
Trots den lite spekulativa konstruktionen av figur 4b vågar man nog konstatera att den årliga 
diametertillväxten ökar något med trädens ålder och att granens tillväxt är snabbare än tallens och 
eken. Diametertillväxten varierar ungefär mellan 2mm och 3mm och ökningen är ca 1mm på 100 år. 
Så vi börjar med att approximera den årliga tillväxten med något enkelt som ligger mitt i och ger 
formeln: 
 
         diametertillväxt (cm/år)=( 0,001 x ålder(år) + 0,2) x (Bonitet zon x/Bonitet zon 3) 
 
Förhållandet mellan h/dbh (h=höjd,m; dbh=brösthöjdsdiameter, cm) är ofta större än 1,0 för unga 
träd och minskar alltså successivt vid högre ålder. I Näslunds Björkprovstammar7 varierade h/dbh 
som mest för träd som var ca 20 m höga. Värdena låg mellan ca 0,7 och 1,6.  
 
I Marklunds biomassafunktioner kan man se hur h/dbh varierar för olika stora träd (vikt). Figur 4 visar 
att h/dbh (kurvornas lutning) varierar från ca 0,5 för tallar med stor massa till ca 0,2 för tallar med 
liten massa. Vid brösthöjdsdiametrar över ca 10 cm minskar h/dbh linjärt med höjden – ju högre vikt 
desto mer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Näslund, M. Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Tall gran, björk i södra Sverige 
samt i hela landet.  Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut. Band 36-nr3. Stockholm 1947. 
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Bilaga 5. Genomgång av några befintliga klimatverktyg för 
anläggningsprojekt 
 
Följande verktyg beskrivs: 

• BM – Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
• Climate Positive Design 
• I-Tree 
• Trafikverkets Klimatkalkylmodell 

 
BM – Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
Sammanfattat av Mauritz Glaumann  
Verktygets syfte 
Verktyget har skapats Svenska Miljöinstitutet för att det skall vara enkelt att beräkna byggnaders 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Åtkomst 
Verktyget är för närvarande gratis och kan laddas ner från 
https://www.ivl.se/projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html. 

Funktion 
För att kunna göra en beräkning krävs att man har kännedom om en byggnadskonstruktion och att 
man kan beräkna mängder av olika komponenter. Mängderna tas fram genom en s.k. mappning av 
resurser, dvs byggnadskomponenter. Vanligtvis utgår man då ifrån en kostnadskalkyl. 
För att få fram klimatavtrycket, kg CO-ekvivalenter, multipliceras mängder i kg med en effektfaktor 
specifik för varje komponent, kg CO2-e/kg. Om mängder finns tillgängliga i form av volymer måste 
man veta specifika vikten för att kunna räkna om till kg. 
Verktyget innehåller en databas med effektfaktorer kallade generiska, vilket innebär att de utgör 
medelvärden som är representativa på den svenska byggmarknaden. En noggrannare beräkning får 
man om man använder produktspecifika effektfaktorer från en miljövarudeklaration, EPD 
(Environmental Product Declaration) enligt standarden EN 15804. Sådan finns tillgängliga om 
producenten bekostat framtagning av en EPD som utförs av oberoende institutioner och skall 
tredjepartsgranskas. Producenter kan alltså inte själva upprätta EPD:er. Resultatet skall alltid 
granskas av en expert utanför den organisation som gjort en EPD. Databasen med generiska värden 
har valts ”konservativa” dvs förhållandevis höga så man inte får fram lägre klimatbelastningar än om 
man använder EPD:er. Databasen innehåller de resurser som krävs för en miljöcertifiering enligt 
Miljöbyggnad 3.0. vilket innebär grundkonstruktion och bärande delar. Vid tillämpning skall 
resurssammanställningen ske enligt SBEF byggdelstabell (BSAB 83) med kompletteringar enligt Smart 
Built Environment (Erlandsson 2018b) och Sveriges Byggindustrier (Erlandsson 2018a). Mappningen 
av resurser skall omfatta 80 kostnads- eller viktsprocent av material som det finns effektfaktorer för i 
databasen. Generiska spillsprocent finns med i databasen skall inkluderas. 
Byggnader livscykel beskrivs på följande sätt enligt standarden EN 15978. 
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Beräkning av modulerna A1-A3 är obligatoriska och baseras på generiska data eller EPD:er. För vissa 
komponenter, tex installationer, finns det schablonvärden för som kan användas. För modulerna A4-
A5 kan tillhandahållna schablonvärden användas alternativ görs beräkningen med verkliga avstånd och 
fordon (finns effektfaktorer för).  
Resultaten skall redovisas som kgCO2e per Atemp och BTA för modulerna A1-A5. Klimatavtrycket för 
energianvändning (värme och fastighetsel) B5 utgår från en energisimulering.  
Det finns 14 anvisningskapitel varav två med schablonvärden för byggarbetsplats, respektive vissa 
byggdelar. Anvisningarna kan hämtas i delar eller som helhet på:  
https://www.ivl.se/projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad/anvisningar-for-lca-berakning-av-
byggprojekt.html. 

Förtjänster 
Programmet är utvecklat under lång tid och innehållsrikt. Det finns rikligt med information och 
utbildningar. 

Komplikationer och tillämpning för utemiljö 
Utan tillgång till en kostnadskalkyl är det omständligt att tillämpa. Det finns ingen utvecklad ingång 
tex från SketchUp som är ett vanligt skissverktyg för tidiga skeden. Det är strikt begränsat till 
byggnader och inte tillämpbart för utemiljöer. Databasen innehåller vissa generiska data som kan 
användas i utemiljösammanhang. 

 
Climate Positive Design 
Sammanfattat av Johanna Dehlin  
 
Verktygets syfte 
Climate Positive Design är ett forskningsinitiativ som startade 2019 för att minska klimatutsläppen 
från byggen genom en kollektiv strävan mot samma mål.  Målet är att hjälpa projekt att bli 
klimatpositiva, att ta upp mer koldioxid än de släpper ut. Ett beräkningsverktyg finns på Climate 
Positive Designs hemsida. Initiativet startades av det amerikanska landskapsarkitektkontoret CMG 
och har utvecklats av dem och ett par till amerikanska landskapsarkitektkontor i samarbete med 
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ASLA (American Society of Landscape Architects), CSLA (Canadian Society of Landscape Architects), 
IFLA (International Federation of Landscape Architects), LAF (Landscape Architecture Foundation) 
samt programmerare och grafiska designers. 
 
Åtkomst och funktion 
Climate Positive Design är ett webbaserat verktyg. Man skapar en gratis användare och väljer var i 
världen ens projekt är beläget. Sedan väljer man från en rullista sina markmaterial, material som 
murar och trädäck, växtlighet och skötsel. För varje material ska man skriva in sin mängd. Röda siffror 
visar negativ klimatpåverkan (CO2-utsläpp), gröna siffror visar positiv klimatpåverkan (CO2-upptag). I 
ett diagram kan man sedan se vad som är klimatbovar i projektet och man kan få förslag på hur 
projektet kan blir bättre ur klimatsynpunkt. 
Det behövs inget särskilt program eller annat (inloggning, medlemskap etcetera) för att kunna 
använda det utan man loggar in gratis på deras hemsida. 
  
Förtjänster 
Climate positive design passar i alla skeden av landskapsarkitekturprojekt. Det tycker jag vi ska 
inspireras av till vårt verktyg. Det beror till stor det på att verktyget är så lättanvänt. Det går snabbt 
att förstå och att komma i gång och använda verktyget. Det märks att det är gjort för och av 
landskapsarkitekter. Via rullistor kan man lätt se alla material som vi kan tänkas behöva använda i ett 
projekt. Vi har kunnat ta ut värden på dessa material som vi kan använda och jämföra med värden i 
vårt verktyg. Den grafiska presentationen i vilka delar som påverkar klimatet mest är bra för 
förståelsen. Man får lätt en överblick över vad i ett projekt som är de största klimatbovarna. Det 
tycker jag också att vi ska ta med oss till vårt verktyg, någon enkel grafisk vägledning med färger som 
indikerar bättre och sämre val. Verktyget är väldigt snyggt och välprogrammerat. Under fliken 
Operations finns skötsel med. Där finns också utsläppen för att plantera ett träd med.  
 
Komplikationer  
Verktyget är snyggt och det finns mycket information men blir nästan lite för mycket information och 
man kan tappa överblickbarheten.  
I verktyget får man bilden av att det alltid är positivt för klimatet att plantera träd och buskar. Vi har 
förstått att det är mer komplicerat än så och därför kan vi inte klimatkompensera med att plantera. I 
verktyget kan man kompensera för negativ påverkan genom att plantera träd och buskar och det är 
en brist i verktyget att det förenklas så. Det är nog ett smart sätt att sälja in verktyget för det blir inte 
så torrt men det fattas ett resonemang kring frågan. Dessutom stämmer inte siffrorna för 
koldioxidupptag av vegetation med siffror vi har hittat för svenska förhållanden, i den mån det nu går 
att få fram några siffror för detta. 
 

I-Tree 
Sammanfattat av Ylva Svärdström  
Bakgrund 
i-Tree är en programvara utvecklad av USA:s motsvarighet till jordbruksdepartementet och 
skogsvårdsstyrelsen (US Forest Service. Det lanserades för 14 år sedan och har idag många 
användare i stora delar av världen. Sedan 2018 finns i-Tree Eco anpassat för europeiska förhållanden.  
I-Tree Eco är själva grundbulten i programvaran, de andra programvarianterna bygger på 
beräkningarna i i-Tree Eco (uppgift Johan Östberg) 
Ett i-Tree projekt har pågått i Sverige under 2018–2020 och är ett samarbete mellan SLU och ett 
flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arborist-företag. Projektet 
har bland annat som mål att med hjälp av i-Tree Eco ge en övergripande och omfattande bild över 
hur svenska städers träd bidrar till flertalet samhällsnyttor utifrån trädens population. En slutrapport 
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’i-Tree Sverige, För strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster’ finns att ladda ner under länken 
nedan.  
https://www.tradforeningen.org/i-tree  

Verktygets syfte 
Programmet är ett verktyg för att kvantitativt beräkna trädens ekosystemtjänster och att värdera 
detta ekonomiskt, och därmed att ge träd och trädbestånd ett ekonomiskt värde.  Exempel på 
ekosystemtjänster som kan kvantifieras är hur mycket dagvatten ett träd fångar upp, hur stor mängd 
luftföroreningar som kan minskas med hjälp av trädens inverkan men också hur mycket koldioxid 
som binds till trädet. 
Det är bara ekosystemtjänster som är möjliga att beräkna som tas med i programmet, exempelvis 
bladyta, storlek på träd och upptag av vatten. Värden för exempelvis kulturella tjänster och biologisk 
mångfald är svåra att beräkna och är därmed inte med.  

Åtkomst  
Programvaran i-Tree Eco är gratis och kan laddas ner från https://www.itreetools.org/tools 
Det finns också en hel svit av program: i -Tree Design, i-Tree Landscape, i-Tree MyTree och Tree -
canopy med flera. Dessa som lämpar sig för olika syften och skalor, men fungerar för närvarande 
bara i USA och Kanada. (Enligt uppgift från Johan Östberg ska i- Tree Canopy kunde användas för 
svenska förhållanden efter årsskiftet 2021.)  

Funktion 
Programmet i- Tee Eco är kopplat till data över lokalt väder, dygnsmedeltemperatur, dygnlängd och 
för luftföreningar för olika geografiska områden. För svenska förhållanden kommer all väderdata från 
lokala SMHI-stationer och information över luftföroreningar baseras utifrån mätningar från 
Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency). (Källa Svenska trädföreningens hemsida) 
I programvaran finns en träddatabas över 6400 olika arter och deras egenskaper avseende till 
exempel blad-yta, storlek och tillväxthastighet.  
Som användare matar man in uppgifter om det specifika trädet/träden. Som minimum måste trädart 
(vetenskaplig eller amerikansk beteckning) samt stamdiameter på träden i brösthöjd (DBH) anges. 
För att få ett mer rättvisande resultat är det bra att fylla i fler parametrar, till exempel krondiameter, 
trädets totala höjd, höjd till kronbasen, andel saknad trädkrona och hur många sidor av trädkronan 
som har tillgång till ljus. Ju mer information kring just trädkronans omfattning och vitalitet desto mer 
solid blir beräkningen av trädets ekosystemtjänster.  
I programmet kan man välja mellan två metoder:  att göra provytor (plot/s) eller fullständig 
inventering där man lägger in varje träd. Metoden med provytor lämpar sig i storskaliga projekt, där 
kanske en hel kommuns trädbestånd ska värderas.  
Resultatet skickas sedan till en databas/server och resultat av analysen kommer tillbaka via mail. 
Värde för kolupptag (carbon sequestration) anges då i viktenhet rent kol/år och kolinlagring (carbon 
storage) anges in viktenhet rent kol.  
Beräkningen ger en ögonblicksbild på det träd eller den trädpopulation som ingår i värderingen. I takt 
med att trädet växer, eller försämras, förändras också kapaciteten. (I-tree Sverige, slutrapporten.) 

Förtjänster 
Programmet vilar på en bred vetenskaplig bas och har utvecklats under en lång tid.  
Möjligheten att se det ekonomiska värdet av träd i en stad gör det till ett bra verktyg för att 
argumentera både för nya träd och för att bevara de befintliga.  
Programmet beräknar kolinlagring och kolupptag för träd kopplat till trädets geografiska plats och 
utifrån trädart, storlek och vitalitet hos trädet.  Det är positivt att trädets art, kondition och lokala 
förutsättningar räknas med. (Ju mer bladmassa ju högre värden) 
Komplikationer och tillämpning för utemiljö 
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i-Tree eco är ett komplext dataprogram, och det är en lång uppstartsträcka att lära sig det. Det finns 
omfattande manualer att ladda ner, men man bör då ha gott om tid och vara bekväm med de 
engelska begreppen.  Man får dock vara uppmärksam på att svaren kan ges i amerikanska enheter 
som inches och pounds. (I i-Tree eco kan man dock ställa in till europeiska enheter) 
Man får inte beräkningarna direkt i programmet utan de inmatande värden skickas till en server i 
USA. Resultat kommer via mejl som en standardrapport och det kan ta flera dagar.  
Programmet lämpar sig bäst för befintliga träd och där man har möjlighet att göra en noggrann 
inventering  
I i-Tree kan bara träd beräknas, inte andra grönytor såsom buskage, planteringsytor eller gräsytor. 
Träd som bestånd räknas inte, utan värdena för träden adderas en och en. Vad gäller kolupptagning 
och kolinlagring så är det enbart vad som beträffas i själva trädets biomassa, inte hur mycket kol det 
binds i marken där trädet står.  
Koldioxidutsläpp för att odla upp ett träd och transporter det räknas inte med i programmet.  
 
Övrigt 
Kolupptagning visar på andelen kol i form av koldioxid och hur detta omhändertas genom tillväxt på 
årlig basis. Ju större och välmående träd desto större kolupptagning. Kolinlagring hänvisar till den 
mängd kol som finns bundet i själva trädets biomassa. 
 
Mer info: 
https://www.tradforeningen.org/i-tre 
https://www.itreetools.org/tools 
 

Trafikverkets Klimatkalkylmodell 
Sammanfattat av Anna Carlberg  
 
Verktygets syfte 
Sedan 2015 måste en klimatkalkyl göras i alla skeden för alla Trafikverkets projekt som överstiger 50 
miljoner i kostnad. 
Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet genom utsläpp från trafik och genom 
utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som 
utvecklats för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och 
klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Trafikens 
energianvändning eller utsläpp omfattas inte.  
Verktyget har tagits fram av Trafikverket för att man ska kunna beräkna klimatpåverkan i väg-/ 
järnvägs- samt infrastrukturprojekt.  
 
Åtkomst 
Verktyget finns i två versioner. En öppen version som är tillgänglig för alla, samt en där det krävs 
särskild behörighet via Trafikverket. Versionerna är helt identiska, skillnaden är att man i den öppna 
versionen (till skillnad från den med begränsad åtkomst) inte kan spara ner ”online” utan endast till 
en Excelfil. 
Den öppna versionen nås genom att klicka på ”klimatkalkyl” på Trafikverkets hemsida. 
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl/ 
Flera olika versioner av verktyget har hunnit tas fram, man kan välja vilken version man vill arbeta i 
(4-7). 
 
Funktion 
Verktyget kan användas i olika skeden, och passar bra redan i planeringsstadiet. Det är enligt uppgift 
från TRV även i planeringsstadiet som man kan göra de riktigt stora besparingarna i CO2-utsläpp.  
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De miljöpåverkansfaktorer som ingår i verktyget idag är emissionsfaktorer – koldioxidekvivalenter 
samt primärenergi. Alla typer av växthusgaser är inräknande, men andra gaser än CO2 räknas om till 
CO2-ekvivalenter. 
Man kan enkelt skapa en egen kalkyl under Klimatkalkyl-fliken som visas i startmenyn. Man börjar 
med att skapa projektmapp och definierar typ av projekt och skede. Därefter väljs typ av 
kalkyleringsnivå (A innebär tidiga skeden när man fyller i typåtgärder men inte går in så detaljerat. 
Vid Typ B behöver man fylla i mer detaljerad information, C utgör en kombination av A och B, vilket 
ger en flexibel ingång i verktyget.) 
Därefter går man in i själva kalkylen, vilken består av två övergripande delar: Typåtgärder, byggdelar 
samt transporter. 
”Typåtgärder” är indelad i ’bygg och reinvestering’ respektive ’drift och underhåll’. Typåtgärder 
handlar om vad det är man ska bygga – man väljer mellan t.ex. ”g/c-bro” eller ”bergtunnel”. När man 
klickar på en typåtgärd affischeras en ruta som beskriver vad som avses till exempel i fråga om 
material och utförande. Där anges även vad som ingår (till exempel överbyggnadslager, dimensioner 
etcetera). När man ”lagt till” den i sin kalkyl skapar man ett namn på typåtgärden, samt fyller i 
kvantitet, till exempel m2. Vid vissa typåtgärder medföljer automatiskt särskilda underhållsåtgärder. 
 
’Byggdelar’ beskriver till exempel material eller arbetsmoment, till exempel bergssprängning, 
schakter med olika masshantering, material som ingår till exempel aluminium, betong, pålar, balkar 
etcetera 
Under ’Modell’ kan man se och fylla i bakgrundsdata för kalkylen. Här kan man ta del av all 
bakgrundsdata som ligger till grund för modelleringen och se varifrån den är hämtad etcetera Data är 
organiserad efter poster som till exempel byggdelar och typåtgärder. 
Man kan även skapa egna poster av olika slag, och det finns en sökfunktion där man kan söka på olika 
poster. Man kan även gå in under varje del och korrigera uppgifter så det anpassas till ens eget 
projekt. Man kan hela tiden gå in i kalkylen och justera mängder etcetera Man kan se vilken livslängd 
som kalkylen räknar med för olika byggdelar. Om man har egna data, till exempel i form av EPD-blad, 
kan man fylla i egna värden och sedan skicka EPD-bladet/Miljövarudeklarationen till Trafikverket. 
Man kan även fylla i värden för transporter som ingår i produktions och anläggningsskedet. Där finns 
standarddata förifyllda, men man kan justera avstånden om man vet vilka transportsträckor man har 
i projektet. 
Under posten ”avverkning, röjning” finns ”skogsavverkning” med. Avverkning av skog räknas i 
”m3sk”, vilket står för ”skogskubikmeter”. Där finns enligt uppgift vissa data kring förlust av kol med 
till exempel kan man se nettoemission från en permanent avverkad skog, en kolsänka som avlägsnas 
och inte kommer att återskapas. Dock verkar inte kol som frigörs från marken där skogen växer 
räknas in. Referenstiden man räknat på är 120 år. Se skärmklipp ur verktyget nedan: 
Citat ” Avverkning av skog i samband med byggande av infrastruktur, angivet som m3sk, 
skogskubikmeter. Permanent avverkad skog inom infrastrukturområde räknas som en nettoemission 
av koldioxid på grund av att en kolsänka avlägsnas och inte kommer att återskapas. Andel permanent 
avverkad skog av totalt avverkad kan anges (50 % antas default). Dieselanvändning av skogsmaskiner 
inkluderas, samt nettoemission från permanent avverkad skog.” 
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Skärmklipp: 

 
 
Förtjänster – vad kan vi ta med oss i arbetet med klimatverktyg landskap? 
Programmet innehåller en stor mängd relevant data, vilken kan användas av oss för att dels jämföra 
med data som vi fått från annat håll, dels som källa för relevant data i vårt eget klimatverktyg 
(godkännande från Trafikverket har inhämtats). 
Det är också intressant att se hur man organiserat verktyget med poster som ”byggdelar” och 
”typåtgärder”, och hur man fått med drift och underhåll. Det är mycket bra med den öppna 
redovisningen av data, beräkningsmetoder och källa till data. Detta överensstämmer till stor del med 
hur vi tror att vårt eget klimatverktyg borde vara uppbyggt. 
Däremot är verktyget utpräglat anpassat efter större projekt inom infrastruktur, typåtgärder och 
byggdelar fokuserar på den typen av anläggningar. Det är inte alls utformat för att användas i typiska 
landskapsarkitekturprojekt med annan typ av utformning och innehåll. 
 
Komplikationer och tillämpning för utemiljö 
Man behöver en licens för att kunna arbeta kontinuerligt med verktyget i ett projekt. Det är också ett 
ganska komplext och mycket omfattande verktyg där man verkligen behöver ta sig tid för att sätta sig 
in i kalkylen, vilket är svårt när man inte kan arbeta kontinuerligt och spara sitt arbete. 
Då det inte är anpassat till den typ av projekt som vi landskapsarkitekter oftast arbetar i och intrycket 
är därför att man kommer att behöva sålla blanda de många irrelevanta posterna och typåtgärderna. 
Antaganden som ligger till grund för uträkningarna är gissningsvis missvisande eller svåröversatta till 
den typ av småskaliga projekt i urban miljö som vi arbetar med dagligdags, vilket skulle kräva att vi 
måste gå in och korrigera eller hitta andra data att mata in i verktyget för att komplettera många 
poster. 
Många typiska delar i våra projekt ingår inte, till exempel ”perennrabatt”, ”marktegel”, 
”fotbollsplan”, enstaka träd eller ”trappa”. Data på växter saknas helt, undantag för skogsavverkning 
enligt ovan. 
Beräkningarna redovisas, men det kräver lite tid att sätta sig in i hur de är gjorda och vad de olika 
delarna står för. Under fliken ”omräkning” kan man gå in och se källor till data som finns med i 
beräkningarna. 
Under skogsavverkning finns till exempel enligt uppgift från Trafikverket inräknat viss förlust av 
kollager i mark. Men när jag tittar på kalkylen, kan jag inte se var den informationen står redovisad. 
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Också oklart vilken typ av skogsmark som avverkas. Kanske behöver man alltid kommunicera 
kontinuerligt med TRV kring varje kalkyl för att vara säker på att få en rättvisande bild i varje projekt. 
Det verkar inte heller finnas redovisat någon beräkning av förlust av kollager i mark vid schakt rent 
allmänt eller vid schakt i andra naturtyper än just skog. 
 
Övrigt 
Klimatkalkylen utvecklas hela tiden. till exempel pågår nu ett projekt för att koppla EPD-bladen till 
verktyget så man ska kunna hitta dem där. 
Enligt uppgift pågår ett projekt nu i regi av Boverket, där man vill samordna data från olika 
klimatkalkyl-verktyg, där Trafikverket deltar. Sanna Toller på Trafikverket är involverad i den 
processen. 
Trafikverket har även ett annat ”verktyg” som de kallar Geokalkylen, kopplat till GIS (man behöver 
alltså GIS för att kunna använda, samt behörighet av Trafikverket). Geokalkylen är idag inte 
obligatorisk att göra i Trafikverkets projekt, till skillnad från Klimatkalkylen. Vi har inte haft någon 
presentation av geokalkylen. 
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