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Temperature regulating ecosystem services in 
urban environment - An evaluation of the need 
within a planned residential area and 
differences in the temperature mitigating effect 
of vegetation  
 
Madeleine Larsson 

 
 
Abstract  
 
The purpose of this report was to implement a temperature regulating perspective in an early 
stage of urban planning in a residential/school area in Västra Valhallavägen, Stockholm 
(Sweden). Further, the purpose was to evaluate the outdoor temperature during summer days 
and investigate how differences in size and placing of conifers, deciduous trees and bushes 
could affect the mitigation of the mean radiant temperature. The evaluation was based on three 
indicators; the maximum heat island, ground elevation and mean radiant temperature, using 
ArcMap 10 and SOLWEIG. The maximum heat island temperatures were highest in dense 
areas with tall buildings. The mean radiant temperature peaked in the high elevated areas and 
in the most open spaces. Preschool area 2 was evaluated to be in greatest need of temperature 
regulation and the mean radiant temperature was analyzed further. The radiant temperatures 
peaked during the 8 am and 10 - 12 am period, and measured between 68-78 °C depending on 
the month. Four scenarios with different vegetation were made to cool the area. A combination 
of 10 meter high conifers and deciduous trees was the most effective way to decrease local high 
radiation temperatures during the morning and mid-day. The report shows that by evaluating 
of the need for temperature regulation and further apply detailed planning of vegetation early 
in the planning process of a residential area, the radiant temperature can be mitigated and 
therefor decreasing the risk for heat related deaths and illnesses.  
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Ordlista 
 
Albedo: En materialegenskap som anger förmåga att reflektera strålning. Om ett material har 
högt albedo, som exempelvis snö,  innebär det att mycket strålning reflekteras bort. Om ett 
material har ett lågt albedo, som exempelvis svart asfalt, innebär det att lite strålning 
reflekteras. 
 
Antropogen värme: Värme som uppstår på grund av mänsklig aktivitet. Exempel är 
värmeläckage från uppvärmningssystem i byggnader eller värme som bildas vid förbränning 
av bränsle (Thorsson 2012). 
 
Elevation: Markens höjdskillnader, angivet i meter över havet.  
 
Emissivitet: Anger mängden långvågig strålning som avges eller absorberas (Thorsson 
2012). 
 
Gatukanjon: En gata med byggnader på båda sidor av vägen. Bredden på gatan och höjden 
på omgivande byggnader används för att beskriva en gatukanjon. 
 
Transmissivitet: Ett träds förmåga att släppa igenom ljus (Thorsson 2012).  
 
Transpiration: Vid transpiration övergår vatten i växtens blad till vattenånga. 
 
Värmebölja: I denna rapport utgår definitionen av värmebölja utifrån SMHI:s definition 
(2015): ”Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med 
dygnsmedeltemperatur över 20 °C”. 
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1 Inledning 
 
Det finns arkitektur från 1300- talet med tydliga temperaturreglerande inslag, exempelvis ett 
moriskt palats utanför Granada med fontäner, kanaler och grönska (Jiménes Alcalá 2000). 
Vidare in på 1400- talet argumenterade den italienska arkitekten Alberti för att städer borde 
passa in med omgivande miljö för att undvika naturkatastrofer (Whiston Spirn 2001). Under 
senare delen av 1900-talet var Kevin Lynch framstående med sin bild av stadsnaturens 
betydelse för människans välmående (Whiston Spirn 2001).  
 
Höga temperaturer kan orsaka påfrestningar på människors hälsa.  Under de senaste 20 åren 
ses en trend i Stockholm med allt längre värmeböljor (SMHI 2015) och  under dessa ökar 
risken för dödsfall (Rocklöv och Forsberg 2008, Thorsson et al 2014). Äldre människor är en 
av de grupper som drabbas hårdast under värmeböljor (Thorsson et al. 2014). 
 
Centrala stadsmiljöer är extra känsliga för värmeböljor (Thorsson et al. 2011). När stadsytor 
anläggs förändras den fysiska miljön på grund av utbredningen av byggnader och hårdgjorda 
ytor (Thorsson 2012). Den bebyggda miljön påverkar strålnings-, temperatur-, fukt- och 
vindförhållanden, vilket leder till ett förändrat lokalt klimat (Oke 1987). Temperaturmässigt 
blir det lokala klimatet oftast varmare i en stad jämfört med omgivande landskap (Thorsson 
2012). Temperaturskillnaden mellan stad och omgivande landskap definieras som urbana 
värmeöar (Oke 1981). Det finns många bidragande faktorer till att urbana värmeöar uppstår, 
där stadens geometri är en av de mest betydelsefulla (Oke 1981). Byggnadsgeometrin påverkar 
bland annat strålningsförhållandena i staden (Thorsson et al. 2011). 
 
Mängden strålning som når en människa definieras som strålningstemperatur (Thorsson 
2012). Strålningstemperatur är en betydelsefull parameter för att bedöma den upplevda 
temperaturen hos människor (Mayer och Höppe, 1987, Ali-Toudert och Mayer 2007). 
Strålningstemperaturen (Tmrt) har även visat sig vara lämplig för att identifiera tröskelvärden 

då risken för värmerelaterade dödsfall ökar (Thorsson et al. 2014). 
 
Ekosystemtjänster definieras som ekosystem som utför en direkt nytta för det mänskliga 
samhället (Persson och Smith 2014). Vegetation är en reglerande ekosystemtjänst som kan 
användas för att sänka temperaturen i urban miljö och minska värmestress (Mayer och 
Matazarakis 2006, Ali-Toudert och Mayer 2005). Träd verkar temperaturreglerande främst 
genom skuggning och transpiration (Gillner et al. 2015). Temperaturregleringen påverkas 
bland annat av vegetationens art, storlek, täthet och placering (Ali-Toudert och Mayer 2005). 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur ett bostadsområde i ett tidigt planeringsskede kan 
analyseras utifrån ett temperaturreglerande perspektiv. 
 
Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

• Vilket utomhusområde på Västra Valhallavägen är i störst behov av temperatursänkning 
under sommardagar? 

• Finns det skillnader mellan olika vegetationsscenariers förmåga att sänka 
strålningstemperaturen i det valda utomhusområdet? 

 
1.2 Avgränsning 
Studien utreder termiska förhållanden utomhus sommartid med fokus på människans hälsa. 
De studerade parametrarna har avgränsats till maximal värmeö, elevation och 
strålningstemperatur. Studien baseras på meteorologiska förhållanden den 21 juni och den 21 
juli 2014. Det studerade området utgörs av den nordvästra delen av ett planerat 
bostadsområde på Västra Valhallavägen i Stockholm, Sverige. 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Människor och klimat i stadsmiljö 
 
2.1.1 Värmeböljor 
Värmeböljor påverkar människors hälsa negativt i Skandinavien, vilket kan bero på att 
befolkningen inte är anpassad till höga temperaturer under längre perioder (Rocklöv och 
Forsberg 2008). Vid värmeböljor ökar risken för dödsfall med 3,1 -7,7 % i Stockholm baserat 
på data mellan 1998- 2003 (Rocklöv och Forsberg 2008). Människor över 80 år har visat sig 
vara en känslig grupp vid höga temperaturer (Thorsson et al. 2014). I genomsnitt dör 19 äldre 
personer (80+) per dag i Stockholm under juni - augusti på grund av värmestress (Thorsson 
et al. 2014). Det har även kunnat påvisas mönster att äldre människor (80+) är känsliga för 
höga maxtemperaturer dagtid (Thorsson et al. 2014), samt att en varm dag kan räcka för att 
orsaka allvarliga hälsoproblem (Rocklöv et al. 2011). Personer i medelåldern och äldre (45-79 
år) är känsligast för höga temperaturer under natten samt för höga temperaturer under längre 
perioder (Thorsson et al. 2014). 
 
Värmeböljor väntas bli längre och intensivare i framtiden (SOU 2007). I Stockholm kan antalet 
dagar över 20 °C öka markant från år 2060 med 10 dagar i följd, till slutet av seklet där 
värmeböljor uppnår 25 dagar i följd (SMHI 2015). I ett framtida perspektiv kan antalet dödsfall 
relaterade till värme öka med 5 % i Sverige om medeltemperaturen ökar med 4 °C under 
sommarmånaderna (SOU 2007). Det skulle resultera i kostnader mellan 500-660 miljarder 
svenska kronor under perioden 2010-2100 för värmerelaterade dödsfall (SOU 2007). 
 
2.1.2 Urbana värmeöar  
Centrala stadsområden är extra utsatta när det gäller den temperaturökning som sker på grund 
av klimatförändringarna (Thorsson et al. 2011). När naturmiljöer övergår till urbana ytor 
förändras det lokala klimatet i form av strålnings-, temperatur-, fukt- och vindförhållanden 
(Oke 1987). Förändringen orsakas av stadens geometri, byggnadsmaterialens termiska 
egenskaper, utsläpp av antropogen värme, förändrade vindförhållanden och luftföroreningar 
(Oke 1981). Beroende på dessa faktorer kan temperaturen i staden vara högre i stadsmiljö 
jämfört med omkringliggande landskap, vilket definieras som urban värmeö (Oke 1991). 
Maximal värmeö är ett begrepp som anger den maximala temperaturskillnaden (°C) som kan 
uppstå mellan stad och landsbygd (Oke 1981). 

Stadens geometri är en av de mest betydelsefulla anledningarna till varför urbana värmeöar 
uppstår (Oke 1981). Byggnadsgeometri innebär bland annat avstånd mellan byggnader, deras 
riktning och höjd (Thorsson 2012). Byggnadsgeometrin har en direkt betydelse för mängden 
solstrålning som kommer in i staden, reflektion av strålning i staden samt mängden strålning 
som avges från staden (Thorsson et al. 2011).  
 
2.2 Strålningstemperatur i stadsmiljö 
Den strålning som en människa exponeras för beskrivs som strålningstemperaturen (Tmrt) 
(Thorson 2012). Mängden kortvågig och långvågig strålning som träffar en människa är en 
betydelsefull parameter för att bedöma människans upplevda temperatur (Mayer och Höppe, 
1987, Ali-Toudert och Mayer 2007). Strålningstemperaturen har även visat sig vara en bättre 
indikator än lufttemperaturen för att undersöka risken för värmerelaterade dödsfall (Thorsson 
et al. 2014). Det beror på att strålningstemperaturen kan ge mer exakta tröskelvärden vid ökad 
risk för dödsfall och därmed kan riskklasser skapas (Thorsson et al. 2014). När den maximala 
strålningstemperaturen är mellan 46 °C och 48 °C under dagen är risken för dödsfall som lägst 
(Thorsson et al. 2014). Risken för dödsfall ökar för människor över 80 år vid 
strålningstemperaturer över 47,6 °C (Thorsson et al. 2014). 
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Strålningstemperaturen kan vara mycket högre än lufttemperaturen en klar sommardag 
(Thorsson et al. 2014) och den kan även variera kraftigt inom små områden i en stad (Thorsson 
et al. 2011). Variationer i byggnadsgeometrin har en tydlig påverkan på 
strålningstemperaturen (Thorsson et al. 2011). Under följande rubriker anges exempel på olika 
byggnadsstrukturers påverkan på strålningsförhållanden och strålningstemperaturen.  
 
2.2.1 Inkommande strålning 
Solens position på himlen, infallsvinkeln för solstrålarna och mängden moln påverkar 
mängden inkommande kortvågig strålning (Thorsson 2012). Under molnfria sommardagar 
kan strålningstemperaturen på ett solbelyst öppet torg vara 20 °C varmare jämfört med en gata 
som skuggas av bebyggelse (Thorsson et al. 2011). Om staden är väldigt tät kan vissa områden 
vara skuggbelagda stora delar av dagen, vilket istället kan minska värmestressen dagtid 
(Emmanuel och Fernando 2007, Thorsson et al. 2011). 
 
2.2.2 Utgående strålning 
Avkylningen av staden påverkas av mängden utgående långvågig strålning. Förhållandet 
mellan byggnaders höjd (H) och bredden på gatan mellan byggnaderna (W), refererat som 
H/W förhållande, har ett tydligt samband till värmeöar under natten (Oke et al. 1991). Ett högt 
H/W värde försvårar avkylningen av staden då utbytet av långvågig strålning försvåras mellan 
staden och himlen (Oke et al. 1991). Vid solnedgång kyls en tät stadsstruktur inte av lika snabbt 
jämfört med en öppen stadsstruktur (Holmer et al. 2007) och värmeöar är som mest tydliga 
molnfria och vindstilla nätter (Oke 1981). 
 
2.2.3 Reflekterad strålning 
Tät bebyggelse kan orsaka att den kortvågiga och långvågiga strålningen stannar kvar i större 
utsträckning på grund av reflektion mellan ytor (Thorsson et al. 2011). Variationer i stadens 
täthet påverkar mängden strålning som reflekteras bort från staden. Öppna stadsstrukturer 
och mycket täta stadsstrukturer reflekterar bort inkommande strålning effektivast (Yang och 
Li 2015). I en medeltät stad reflekteras minst strålning bort, och stannar därmed kvar i staden 
i större utsträckning (Yang och Li 2015). Variationer i byggnaders höjdförhållanden kan 
påverka reflektionsmönstret (albedo) då de olika höjderna på byggnadernas tak skapar många 
reflektionsytor för den inkommande solstrålningen (Yang och Li 2015). Om en gatukanjon är 
exponerad för solinstrålning kan den lokala strålningstemperaturen öka med 1,5-8,6 °C 
jämfört med ett solbelyst öppet torg (Thorsson et al. 2011). 
 
2.3 Vegetation som temperaturreglerare 
Vegetation är en reglerande ekosystemtjänst och kan användas för att sänka 
strålningstemperaturen i städer. Vegetationens påverkan på det lokala klimatet avgörs dels av 
andelen vegetationsyta i staden, dess storlek och var den är placerad (Ali-Toudert och Mayer 
2005). Specifika egenskaper hos vegetationen som art, storlek, täthet, form, volym och ålder 
avgör dess klimatreglerande förmåga (Ali-Toudert och Mayer 2005). Vegetation kan sänka 
temperaturen genom skuggning och transpiration (Gill et al. 2007). 
 
2.3.1 Skuggning 
Skugga är det effektivaste sättet att sänka strålningstemperaturen (Lindberg et al. 2014) och 
träd i stadsmiljö kan sänka värmestressen under varma dagar (Mayer och Matazarakis 2006, 
Ali-Toudert och Mayer 2005). Trädens skugga sänker lufttemperaturen endast någon grad, 
men den mänskligt upplevda temperaturen kan sänkas med 5-7 grader (Armson et al. 2012). 
Andra studier visar att under trädens skugga kan strålningstemperaturen sänkas med 30 °C 
(Mayer et al. 2009). 
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2.3.2 Transpiration 
Beroende på ett träds transpirationshastighet kan vegetation vara olika effektiva på att sänka 
lufttemperaturen (Gillner, et al. 2015). Vid transpiration övergår vatten i växtens blads yttersta 
skikt till vattenånga, vilket har en kylande effekt på lufttemperaturen då energin som krävs tas 
från luften (Jiménes Alcalá 2000). Vegetation gör även att den inkommande kortvågiga 
strålningen inte reflekteras i lika stor utsträckning mellan stadens ytor, vilket kan förbättra 
den termiska komforten (Salata et al. 2015). Vegetationsbeklädda väggar kan användas i 
gatukanjoner för att sänka strålningstemperaturen med 4 °C under varma sommardagar 
(Djedjig et al. 2015).  
 
2.4 Områdesbeskrivning 
Stockholm kommun beräknas vara cirka 1,14 miljoner invånare år 2030 (Sweco 2014). Tills 
dess planeras 140 000 nya bostäder (Stockholm Stad 2014 a). Behovet av att förtäta centrala 
Stockholm är stort för att möta efterfrågan på bostäder och samtidigt skapa andra fördelar som 
exempelvis kortare transportavstånd (Stockholm Stad 2014 a). 
 
Hösten 2012 startades ett projekt av Stadsbyggnadskontoret i Stockholm i samarbete med 
Sweco och Utopia. Projektet handlar om att förtäta bebyggelsen på Västra Valhallavägen i 
Stockholm. Området inom programförslaget är lokaliserat norr om västra delen av 
Valhallavägen på en förkastningsbrant som sluttar i västlig riktning. Förslaget omfattar 
anläggande av cirka 700 lägenheter, idrottshallar, förskola, grundskola och gymnasium. Inom 
programmet eftersträvats en balans mellan att bygga så tätt som möjligt, men samtidigt 
behålla gröna strukturer som kan bidra till klimatanpassning. I och med planeringen av Västra 
Valhallavägen skapades därför en förstudie med fokus på att undersöka användningen av 
grönska i urbana områden med hög bebyggelsetäthet.  
 
En central fråga i planeringen av Västra Valhallavägen är de socioekologiska förutsättningarna. 
Syftet med att anlägga vegetation är att anpassa staden till höga temperaturer, 
översvämningar, buller och luftföroreningar. Syftet med vegetationen är även att stärka sociala 
mötesplatser i området med gångvägar, cykelvägar, parker för rekreation och lokaler för 
kommersiellt bruk där exempelvis kaféer kan erbjuda uteservering. Den termiska komforten 
för människor som vistas i dessa områden kommer därför att vara central för att främja 
utomhusaktiviteter även under de varmaste sommardagarna.  
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3 Metod och material 
 
Studien omfattas av två analyser; en behovsanalys samt en vegetationsanalys. Behovsanalysen 
genomfördes för att identifiera en specifik plats inom det tänkta bostadsområdet med störst 
behov av temperaturreglering under sommardagar. Behovsanalysen innefattade tre 
parametrar för att indikera var det fanns störst behov av temperatursänkande åtgärder. De 
parametrarna som analyserades var: 
 

• Den maximala värmeön baserat på byggnadsgeometrin (indikerar stadens 
avkylningsförmåga) 

• Elevationen för förkastningsbranten (indikerar stadens exponering av inkommande 
strålning) 

• Strålningstemperaturen (indikerar ökad risk för negativa effekter på mänskors hälsa)  
 
Vegetationsanalysen utfördes inom det utomhusområde som valdes baserat på 
behovsanalysens resultat. Fyra olika vegetationsscenarier skapades för att undersöka om det 
fanns skillnader mellan deras förmåga att sänka strålningstemperaturen. 
 
3.1 Behovsanalys 

 
3.1.1 Maximal värmeö 
Byggnadsgeometrin valdes som parameter i behovsanalysen då den undersökts i många 
tidigare studier av strålningsförhållanden i stadsmiljö (Yang och Li 2015). En numerisk modell 
valdes eftersom bostadsområdet som analyseras inte är byggt, vilket innebär att fältstudier inte 
är möjliga. Ett sätt att analysera byggnadsgeometrin är genom att beräkna den maximala 
värmeön i området. Den maximala värmeön för en gatukanjon baseras på förhållandet mellan 
byggnadernas höjd (H) och gatans bredd (W) enligt Okes modell (1981). Analysen utfördes i 
programmet ArcMap 10 (geografiska informationssystem) enligt en modell av Nakata-Osaki, 
Souza och Rodrigues (2015) baserad på Okes modell (1981). De vetenskapliga artiklar som 
användes som stöd har hämtats via Web of science och Google sökfunktion med sökorden 
urban heat islands, GIS, outdoor thermal comfort, SOLWEIG och mean radiant temperature. 
 
Det material som krävdes för att beräkna den maximala värmeön var en karta med befintliga 
och planerade byggnader samt vägar i den centrala delen av Västra Valhallavägen. Karta med 
befintliga byggnader hämtades från Stockholms Stads dataportal 
http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/. De planerade byggnaderna och vägarna som 
inte fanns utritade på kartan skapades i nya shapefiler. Linjer skapades för de planerade 
vägarna och polygoner skapades för de planerade byggnaderna (figur 1). Det gjordes baserat 
på bilder och måttangivelser utgivna i det offentliga samrådsunderlaget från Stockholm Stad 
(Stockholm Stad 2014 b). Västra Valhallavägen delades in i 6 delområden som 
karaktäriserades av liknande förhållanden för fysisk miljö och aktivitetstyp (figur 1). De 
utritade vägarna i området delades upp i segment som numrerades (figur 1). Varje vägsegment 
kopplades till ett delområde (tabell 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/
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Figur 1: Karta över undersökningsområdet. Byggnader illustreras som lila polygoner och vägarna som svarta 
linjer. Byggnader markerade med B är befintliga byggnader och övriga byggnader är planerade. Vägnätet är 
uppdelat i segment som numrerats. Vägnätet består av både bilvägar och gångvägar. 
 
Tabell 1: Området delades in i vägsegment som representerar respektive område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varje byggnad kopplades till ett vägsegment manuellt, med en radie som varierade mellan 5 - 
20 meter från vägsegmentets mittpunkt. Höjden (H) för byggnaderna uppskattades baserat på 
de mått och våningsangivelser som finns angivna i samrådsunderlaget från Stockholm Stad 
(Stockholm Stad 2014 b). Höjderna kopplades till varje polygon och sammanställdes i en textfil 
som adderades till ArcMap 10. Medelhöjden för byggnaderna räknades ut för respektive 
vägsegment enligt en formel av Nakata-Osaki, Souza och Rodrigues (2015): 
 
H=h1+h2+h3…+hx/x 
 
Där h är lika med höjden för varje byggnad och x är antalet byggnader. Vägens bredd mellan 
byggnaderna (W) uppskattades för varje vägsegment baserat på de måttangivelser som anges 

Område Kiltorget  Nya 
Frejgatan 

Förskola 1  Förskola 2  Scillabacken  Roslagstulls- 
backen   

Vägsegment 0 
1 
8 

14 
15 

16 
17 
18 

3 
6 

10 
13 

2 4 
5 

11 
12 

7 
9 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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i Stockholm Stads samrådsunderlag (Stockholm Stad 2014 b) samt distansmätningar gjorda i 
ArcMap 10. Värdena är avrundade och är inte exakta angivelser. Medelvärdet för avstånden 
mellan vägens mittpunkt och byggnaderna på höger och vänster sid av vägen räknades ut enligt 
en formel framtagen av Nakata-Osaki, Souza och Rodrigues (2015): 
 
W= (dr1+dr2+dr3…dry/y) +(dl1+dl2+dl3…dlz/z) 
 
Där värdet dr står för avståndet från mitten av vägen till närmsta byggnad på höger sida och 
värdet dl står för avståndet från mitten av vägen till närmsta byggnad på vänster sida. Värdena 
y och z anger antalet byggnader som berörs på höger respektive vänster sida. Medelavståndet 
(W) och medelhöjden (H) används sedan i Okes modell (1981) för att räkna ut den maximala 
värmeön: 
 
T

u-r(max)=7,45*3,97ln(H/W)  

 

Där T
u-r(max) 

anger den maximala temperaturskillnaden i °C mellan det urbana området och 

landskapet utanför staden (Oke 1981). 
 
3.1.2 Elevation 
Elevationen analyserades eftersom den är central för Västra Valhallavägens fysiska karaktär 
och påverkar därmed byggnadsgeometrin. Material som användes vid analys av topografin var 
en höjdkarta med upplösning 2*2 meter från Lantmäteriet (Höjdkarta 2m raster © 
Lantmäteriet). Kartan hämtades via nedladdningstjänsten GET (Geodata Extraction Tool) via 
SLU:s hemsida (SLU 2016). Höjdkartan adderades till det befintliga projektet i ArcMap 10. 
Varje vägsegments topografiska läge bestämdes sedan genom att läsa av Y- värdet i ArcScene 
genom verktyget Measure.  
 
3.1.3 Strålningstemperatur 
Studien fokuserar på att temperaturreglera stadsområdet för att främja människors fysiska 
hälsa. Strålningstemperaturen valdes därför som parameter på grund av dess koppling till risk 
för värmerelaterade dödsfall (Thorsson et al. 2014). Programmet The Solar LongWave 
Environmental Irrandiance Geometry model (SOLWEIG) simulerar spatiala variationer av 
strålningstemperaturen med långvågig och kortvågig strålning. Programmet användes för att 
undersöka strålningstemperaturen på Västra Valhallavägen. Det material som krävdes för 
analysen var en digital elevationsmodell samt meteorologisk data för den 21 juni och den 21 
juli 2014.  
 
Simuleringar i SOLWEIG kräver en digital elevationsmodell (DEM) över området. 
Elevationsmodellen skapades i ArcMAp 10 genom att konvertera byggnadspolygonerna till 3D 
genom Feautre to 3D. Den nya filen som skapades öppnades i ArcScene för att extrahera 
byggnaderna baserat på höjderna. Därefter användes funktionen Layer 3D till feauture class i 
ArcMap, vilket bildade en 3D multipatch. Datat gjordes om till rasterdata genom multipatch 
to raster för att kunna arbeta med byggnaderna tillsammans med rasterdata för höjderna. I 
funktionen mosaic to new raster skapades nya raster av höjdkartan och byggnaderna. 
Funktionen användes för att byggnaderna skulle behålla sin höjd i stället för att adderas till 
höjdkartan. Höjdkartan lades till först och sedan byggnaderna. För mosaic operator valdes 
first för att byggnaderna ska läsas av först och därmed skapa hålrum i höjdkartan där 
byggnaderna står. De nya rasterdata som skapades exporterades sedan till ASCII för att kunna 
användas i SOLWEIG.  
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Meteorologisk data hämtades från SMHI Öppna data via hemsidan http://opendata-
catalog.smhi.se/explore/. Mätplatsen som valdes var Stockholm lat. 593534 och long 180634 
beläget 30 meter över havet. Informationen som hämtades var relativ luftfuktighet, global 
strålning och lufttemperatur. Två scenarier analyserades, den 21 juni 2014 samt den 21 juli 
2014. Den 21 juni 2014 valdes eftersom den dagen var tiden för solinstrålning som längst det 
året. Den 21 juli 2014 valdes eftersom den dagen var det höga temperaturer (som mest 28°C). 
Varje heltimme under dygnet gavs ett värde för respektive meteorologisk parameter. Vissa 
parametrar hade endast data från SMHI angivet för kl. 12, 18 och 22. Varje timme däremellan 
fick slumpmässigt valda värden inom spannet för de angivna värdena. Datat sammanställdes 
i en textfil för juni och juli (bilaga 1 och bilaga 2) enligt den mall som angivits i 
användarmanualen för SOLWEIG. DEM och meteorologisk data adderades till SOLWEIG. 
Parametern lokalisering valdes till Stockholm och datum sattes till den 21 juni 2014 respektive 
den 21 juli 2014. Övriga parametrar i programmet hade i förväg ifyllda värden som inte 
ändrades under simuleringarna.  
 
3.2 Vegetationsanalys 
Baserat på resultatet från den första analysen valdes ett område med storleken 10*10 meter 
med störst behov av temperatursänkande vegetation. Den sydöstra kanten av Förskoleområde 
2 valdes för vidare analys av strålningstemperaturen och temperaturreglering med vegetation. 
Simuleringen genomfördes i programmet SOLWEIG där samma material används som i 
simuleringen av strålningstemperaturen.  
 
Fyra olika vegetationsscenarier skapades (tabell 2). Inom området placerades vegetationen 
och en mätpunkt ut (figur 2). Placeringen för vegetationen och mätpunkten var inte konstant, 
utan placerades ungefär på samma platser inom det valda området på 10*10 meter för varje 
analys (figur 2). Punkten av intresse mätte den strålning som träffade den centrala 
gravitationspunkten för en stående man, 1.1 meter över marknivå. Personliga parametrar för 
mannens absorption av kortvågig strålning var 0,70 och adsorption av långvågig strålning 
0,95. I SOLWEIG var de personliga parametrarna förvalda och hölls konstanta för samtliga 
analyser. Urbana parametrar i programmet var transmissivitet och emissivitet. 
Transmissiviteten var konstant för samtlig vegetation med ett värde på 0,02. Stadsmaterialets 
albedo för vägg och mark var 0,20 och emissivitet för vägg och mark var 0,90 respektive 0,95. 
De urbana parametrarna var förvalda i SOLWEIG och hölls konstanta för samtliga analyser. 
 
Tabell 2: 4 olika vegetationsscenarier simulerades i det område som baserat på behovsanalysen är i störst behov 
av temperatursänkande vegetation under sommardagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenskaper  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Vegetationstyp Lövträd Lövträd + buske Barrträd Lövträd+ 
barrträd 

Antal 4 st träd 2 st träd 
4 st buskar 

4 st träd 2 st lövträd 
2 st barrträd 

Höjd 10 m 5 m (träd) 
2 m (buske) 

10 m  10 m (lövträd) 
10 m (barrträd) 

Stamhöjd 5 m 3 m (träd) 
0 m (buske) 

1 m 5 m (lövträd) 
1 m (barrträd) 

Bredd 3 m  2 m (träd) 
2 m (buske) 

3 m  3 m (lövträd) 
3 m (barrträd) 
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Figur 2: Fyra olika vegetationsscenarier skapades inom Förskoleområde 2. Illustrationen är endast till för att 
tydliggöra scenarierna, och visar inte hur programmet SOLWEIG simulerar vegetationen. Simuleringarna 
genomfördes inom ett område med ungefärlig storlek 10*10 meter. Strålningstemperaturen mäts baserat på den 
strålning som når en stående människa, 1,1 meter över marknivå.  
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4 Resultat  
 
4.1 Behovsanalys 
 
4.1.1 Maximal värmeö och elevation 
Det högsta värdet för maximal värmeö är 12,23 °C vid Roslagstullsbackens vägsegment 9 
(tabell 3). Andra områden med värden över 10 °C är Scillabacken, Nya Frejgatan och 
Förskoleområde 1 (figur 3). Den sydöstra delen av Förskoleområde 1 (vägsegment 6 och 13) 
samt Kiltorget (vägsegment 0, 8, 14 och 15) har de lägsta maximala värmeöarna med värden 
under 7,5 °C (figur 3). 
 
Tabell 3: För varje vägsegment anges elevation, gatans medelbredd mellan byggnaderna (W), medelhöjden för 
byggnaderna (H), förhållandet mellan dem (H/W) samt den maximala värmeön. Vägsegmenten är sorterade 
efter områden med liknande förhållanden för fysisk miljö och aktivitetstyp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område Väg- 
segment 

Elevation 
(möh) 

Medel- 
bredd  
W (m) 

Medel-
höjd  
H (m) 

H/W förhållandet Maximal 
värmeö  
T (°C) 

Kiltorget 0 
1 
8 
14 
15 

18 
18 
14 
18 
18 

25 
14 
30 
21 
20 

23 
23 
23 
30 
23 

0,92 
1,64 
0,77 
0,95 
0,77 

7,12  
9,41 
6,41 
7,25 
6,41 

Nya Frejgatan  16 
17 
18 

19 
18 
19 

14 
14 
14 

22 
25 
33 

1,57 
1,79 
2,36 

9,24 
9,76 
10,86 

Förskoleområde 1  3 
6 
10 
13 

34 
31 
35 
30 

7 
17 
8 
20 

16 
16 
15 
18 

2,29 
0,94 
1,88 
0,90 

10,73 
7,20 
9,96 
7,03 

Förskoleområde 2  2 38 11 18 1,64 9,41 

Scillabacken  4 
5 
11 
12 

18-30 
33 
30 
34 

16 
25 
30 
13 

42 
43 
43 
18 

2,63 
1,72 
1,43 
1,38 

11,29 
9,60 
8,87 
8,73 

Roslagstullsbacken  7 
9 

18 
17 

15 
15 

25 
50 

1,67 
3.33 

9,49 
12,23 
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Figur 3: Vägsegmenten är färgade efter den maximala temperaturskillnaden mellan den urbana miljön och 
området utanför staden i °C baserat på H/W förhållandet. Elevationskartan visar höjdskillnaderna i området i 
meter över havet. (Höjdkarta 2m raster © Lantmäteriet). 

 
4.1.2 Strålningstemperatur

 
 

Analys av strålningstemperaturen (Tmrt) i området utfördes för två olika scenarier, 

sommarsolståndet 21 juni 2014 samt 21 juli 2014 (figur 4). 
 
Den 21 juni 2014 har den norra delen av Scillabacken (vägsegment 11), Kiltorget (vägsegment 
15), Förskoleområde 1 samt den sydöstra delen av Förskoleområde 2 de högsta 
strålningstemperaturerna kring 25- 30 °C. Områden med de lägsta strålningstemperaturerna 
är Roslagstullsbacken samt delar av Kiltorget (vägsegment 1 och 14) med temperaturer kring 
20 °C. 
 
Den 21 juli 2104 har Kiltorget, norra delen av Scillabacken samt Förskoleområde 1 och 2 de 
högsta temperaturerna. Norra Scillabacken och östra delen av Förskoleområde 2 har den 
högsta strålningstemperaturen, cirka 36 °C. Kiltorget och Förskoleområde 1 har mellan 32- 34 
grader. Roslagstullsbacken, Scillabacken (vägsegment 4) samt Förskoleområde 1 (vägsegment 
3 och 10) har de lägsta strålningstemperaturerna.  
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Figur 4: Vänster: Medelvärdet för strålningstemperaturen (T

mrt 
) angivet i °C på Västra Valhallavägen under 

den 21 juni 2014. Höger: Medelvärdet för strålningstemperaturen (T
mrt 

) angivet i °C på Västra Valhallavägen 

under den 21 juli 2014. Resultaten är framtagna i programmet SOLWEIG.  

 
4.1.3 Val av område 
Behovet av temperaturreglering varierar för de olika parametrarna inom respektive område. 
Strålningstemperaturen är högst för Kiltorget, norra Scillabacken, Förskoleområde 1 och den 
sydöstra delen av Förskoleområde 2. Förskoleområde 2 är beläget högst upp av dessa områden 
och det är relativt tätbebyggt, vilket ger en maximal värmeö över 9 °C. Förskoleområde 2 valdes 
därför för mer ingående analys av strålningstemperaturen och möjligheten att 
temperaturreglera med vegetation.  
 

4.2 Vegetationsanalys 
Inom Förskoleområde 2 sydöstra del simulerades olika vegetationskombinationer och 
formationer (figur 5). Det som skiljer sig mellan de olika scenarierna är vegetationstyp, antal 
enheter, storlek och placering. Resultatet visar att placering, vegetationstyp och dess storlek 
spelar roll för vegetationens inverkan på strålningstemperaturen. 
 
Inom Förskoleområde 2 den 21 juni 2014 utan vegetation ses de högsta 
strålningstemperaturerna runt kl. 08.00 (58 °C) samt mellan kl. 10.00 och 13.00 med en 
maximal temperatur vid 68 °C (figur 5). Scenario 2 (lövträd och buskar) innebär en sänkning 
av temperaturen till 20 °C kl. 08.00 och även några grader under dagen. Scenario 2 har 
temperaturer lika med eller över 59 °C under tre timmar mitt på dagen och de andra 
scenarierna uppnår strålningstemperaturer över 59 °C under en timme mitt på dagen. 
Scenario 3 (4 barrträd) skiljer sig från scenario 1, 2 och 4 då den inte minskar temperaturen 
kl. 08.00. 
 

Inom Förskoleområde 2 den 21 juli 2014 utan vegetation ökar strålningstemperaturen runt kl. 
08.00 med en temperatur kring 59 °C samt mellan kl. 11.00 och 13.00 på dagen med 
temperaturer över 49 °C och med en maximal temperatur vid 78 °C (figur 6). Scenario 4 
(lövträd och barrträd) innebär den mest effektiva temperatursänkningen, där 
strålningstemperaturen är under 40 °C hela dagen. Scenario 1 (lövträd) sänker temperaturen 
till under 40 °C under hela dagen, bortsett från en temperaturhöjning kl. 10.00 till 68 °C. 
Scenario 2 (lövträd och buskar) visade temperaturer över 49 °C kl. 10.00, kl. 12.00 och kl. 
13.00. Scenario 3 (barrträd) har en samlad temperaturhöjning över 69 °C mellan kl. 11.00 och 
12.00 på dagen och har sedan temperaturer under 42 °C resten av dagen.  
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Figur 5: Strålningstemperaturen för den östra delen av Förskoleområde 2 den 21 juni 2014. Den lila linjen visar 
områdes strålningstemperatur utan reglerande ekosystemtjänster i form av skuggande vegetation. Sim 1, 2, 3 
och 4 anger olika scenarier där vegetation av olika typ, storlek och placering används för att reglera det lokala 
mikroklimatet. Sim 1 står för fyra stycken lövträd, sim 2 för två lövträd och två buskar, sim 3 för fyra barrträd 
och sim 4 för två barrträd och två lövträd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Strålningstemperaturen för den östra delen av Förskoleområde 2 den 21 juli 2014. Den lila linjen visar 
områdets strålningstemperatur utan reglerande ekosystemtjänster i form av skuggande vegetation. Sim 1, 2, 3 
och 4 anger olika scenarier där vegetation av olika typ, storlek och placering används för att reglera det lokala 
mikroklimatet. Sim 1 står för fyra stycken lövträd, sim 2 för två lövträd och två buskar, sim 3 för fyra barrträd 
och sim 4 för två barrträd och två lövträd. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Behovsanalys 
Behovsanalysen genomfördes för att identifiera ett område på Västra Valhallavägen med 
behov av sänkt strålningstemperatur utomhus under sommardagar. Behovsanalysen 
baserades på tre av många faktorer som kan påverka strålningsförhållandena i området. 
Behovsanalysen ska därför ses som ett förslag till en del av en helhetsanalys som även 
inkluderar exempelvis temperatur-, fukt- och vindförhållanden för att få en mer komplett 
bild av var vegetation behövs ur ett lokalt klimatperspektiv. 
 
5.1.1 Maximal värmeö 
Tanken bakom analysen av den maximala värmeön var att använda det som en indikerade 
parameter för olika stadsområdens förmåga att släppa ut långvågig solstrålning och därmed 
kylas av. Den maximala värmeön har dock en begränsad betydelse för denna studies syfte att 
undersöka strålningsförhållandet under dagtid. Det beror på att programmet SOLWEIG, som 
användes för att simulera strålningstemperaturen, tar hänsyn till stadstätheten i form av 
begreppet sky view factor. H/W förhållandet är sammankopplat med sky view factor, eftersom 
en tät stad (lågt W) med höga byggnader (högt H) har en låg sky view factor. Att analysera både 
H/W förhållandet och sky view factor är därmed inte nödvändigt.  
 
En annan anledning till att den maximala värmeön har en begränsad betydelse för denna 
studies syfte är på grund av att Okes modell (1981) främst är till för att analysera värmeöar 
molnfria nätter. Resultatet av analysen av den maximala värmeön ger därför en bättre bild av 
de nattliga temperaturskillnaderna än de dagliga. Avkylning av områden på natten är dock en 
aspekt som bör tas med i stadsplanering, framförallt intill bostäder för att människor ska 
kunna återhämta sig från värmen under natten. Enligt en studie av Thorsson et al. (2014) var 
höga nattliga temperaturer det som orsakade flest dödsfall i åldersgruppen 45-79 år, vilket 
visar på ett behov av temperaturreglering under natten. 
 
En parameter som hade kunnat användas istället för maximal värmeö är urbant albedo, vilket 
innebär stadens förmåga att reflektera inkommande strålning. Byggnadsdensiteten, alltså 
avståndet mellan byggnaderna, har en inverkan på urbant albedo (Yang och Li 2015). 
Förskoleområde 2 är inte det mest tätbebyggda området på Västra Valhallavägen, vilket gör att 
den maximala värmeön inte är som högst där. Värdet för urbant albedo skulle däremot kunna 
vara lågt i området, och därmed innebära att mycket strålning stannar kvar och värmer upp 
området. Om en stadsdel är mycket öppen eller mycket tät kommer stora delar av strålningen 
att reflekteras bort eftersom stora mark- och takytor fungerar som reflektionsytor (Yang och 
Li 2015). I en medeltät stadsdel är värdet för urbant albedo lågt, och därmed fångas strålningen 
i större utsträckning (Yang och Li 2015). Att utgå ifrån urbant albedo och speciellt analysera 
medeltäta stadsdelar kan därmed vara ett bättre sätt att utvärdera höga dagstemperaturer 
jämfört med den maximala värmeön. 
 
5.1.2 Elevation  
Elevationen analyserades baserat på antagandet att upphöjda områden är mer utsatta för 
inkommande solstrålning. De befintliga byggnaderna uppe på branten kommer på grund av 
elevationen att vara högre än de nya byggnaderna nedanför branten. Det innebär att 
höjdförhållandena mellan byggnadernas tak kommer att variera kraftigt i området och skapa 
en varierande stadshorisont. Stora variationer i höjd skapar fler reflektionsytor för 
inkommande kortvågig strålning, vilket innebär att mer strålning kan absorberas av stadens 
ytor (Yang och Li 2015). Höjdförhållanden mellan byggnader skulle därför kunna vara 
ytterligare en byggnadsgeografisk parameter som kan komplettera behovsanalysen för 
temperaturreglering.  
 
Modellen som användes för analyserna i GIS är framtagen av Nakata-Osaki, Souza och 
Rodrigues (2015). Det fanns svårigheter att applicera modellen på Västra Valhallavägen. 



 

 15 

Beroende på förkastningsbrantens skärning genom byggnaderna på Västra Valhallavägen 
kunde höjden för en och samma byggnad variera. Varje byggnad delades därför upp i olika 
polygoner med varierande höjder anpassade till förkastningsbranten. Byggnadens som skulle 
kopplas till respektive vägsegment valdes därför manuellt med en varierande radie, för att 
endast inkludera den aktuella delen av varje byggnad. Den manuella metoden kan inverka på 
resultatets kontinuitet, samtidigt som de manuella valen kan göra resultatet mer anpassat till 
varje enskilt område.  
 
5.1.3 Strålningstemperatur 
Strålningstemperaturen analyserades för hela Västra Valhallavägen för att skapa en generell 
bild av strålningsmönstret. De områden som har de högsta och lägsta 
strålningstemperaturerna under respektive månad visar liknande mönster för båda 
månaderna. I en övergripande behovsanalys av vilka områden som har högst temperaturer 
under sommarmånaderna spelar därför inte valet av månad en avgörande roll.  
 
I analysen av strålningstemperaturen för hela Västra Valhallavägen analyserades det maximala 
medelvärdet för strålningstemperaturerna under ett dygn. Eftersom denna studie fokuserar på 
dagstemperaturer, var dygnsmedelvärdet inte optimalt att analysera. I ett område med hög 
dagstemperatur och låg nattemperatur blir medelvärdet inte så högt, trots att områden med 
höga dagstemperaturer var av störst intresse. Medelvärdet för strålningstemperaturerna under 
ett dygn var 30 °C respektive 36°C för juni och juli, vilket visar på att valet av månad spelar roll 
om syftet är att temperaturreglera områden som når över specifika trösklar för 
strålningstemperaturen  
 
Strålningstemperaturen visar till stor del motsatt resultat jämfört med den maximala värmeön. 
Det är logiskt eftersom det maximala medelvärdet för strålningstemperaturerna under ett 
dygn beror på den inkommande strålningen under hela dygnet och den maximala värmeön ger 
en bild av den långvågiga, utgående strålningens möjlighet att ta sig ut ur staden nattetid. 
 
5.1.4 Ytterligare perspektiv 
I kombination med den behovsanalys som genomförts i denna studie behövs kunskap kring 
människors nyttjanden av de olika områdena i staden. Uppehållstid i utomhusmiljöer 
framhävs som en aspekt enligt Nikolopoulou et al. (2001), som anser att transportsträckor och 
viloplatser ska separeras i en analys av människans upplevda termiska komfort. Nikolopoulou 
et al. (2001) framhäver perspektivet att termisk komfort är viktigare att analysera på platser 
som människor väljer att uppehålla sig på jämfört med val av transportsträcka. Det går vidare 
att diskutera vad som kan ses som valbara aktiviteter, exempelvis att besöka en solig 
uteservering, jämfört med vad som är nödvändiga aktiviteter som exempelvis att ta sig till 
närmsta matbutik eller busshållplats. 
 
Känsliga grupper bör tas i beaktning i en behovsanalys  för temperaturreglering. Olika 
åldersgrupper kan vara känsliga olika delar av dagen, där äldre människor över 80 år drabbas 
mest av höga dagstemperaturer och personer i åldrarna 45-79 år drabbas hårdare nattetid 
(Thorsson et al. 2014). En litteraturstudie av Xu et al. (2014) visar att feber, 
andningssjukdomar och njursjukdomar ökar hos barn under sammanhängande varma 
perioder, men det finns inga tydliga resultat kring risken för dödsfall under värmeböljor. 
Studier på barns hälsa kopplat till strålningstemperatur behöver utredas vidare inom 
forskningen för att kunna genomföra mer detaljerade behovsanalys för temperaturreglering. 
Specifikt för tempererat klimat finns ett mycket begränsat antal studier. 
 
En stad kan inte planeras endast för att skapa svala utrymmen. Thorsson et al. (2004) visar på 
betydelsen av en mångfald av mikroklimat på allmänna platser med både skugga och sol för 
att möta både fysiska och psykiska behov. Thorsson et al. (2004) visar i sin studie utförd i 
Göteborg, att människor utsätter sig för temperaturer som är utanför den teoretiska 
komfortzonen. Resultatet visar att det krävs valmöjligheter för att skapa stadsrum som 
uppskattas av invånarna. 
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5.2 Vegetationsanalys 
 
5.2.1 Dygnsvariationer 
Anledningen till att strålningstemperaturen sänks beror till stor del på var vegetationens 
skugga hamnar, eftersom skugga sänker strålningstemperaturen effektivast (Lindberg et al. 
2014). Vegetationens placering är viktig sett till solens förflyttning under dagen. Skillnader i 
strålningstemperatur mellan de olika vegetationsscenarierna kan även bero på att mätpunkten 
placerades närmare vegetationen i vissa fall, och att den inkommande solstrålningen 
hindrades i större utsträckning från att nå mätpunkten. Byggnadernas form ändrades en del 
på grund av kartans låga upplösning på 2*2 meter, vilket också inverkar på mängden 
inkommande strålning. Variationerna för vegetationsscenarierna mellan månaderna visar 
dock liknande mönster, vilket ändå visar på en kontinuitet i resultatet kring vilken 
vegetationsgrupp som var effektivast.  
 
Beroende på vilken vegetation som väljs kommer temperaturen sänkas både under morgonen 
och mitt på dagen, eller vid en av dessa tidpunkter. I juni var Scenario 1 (lövträd) och Scenario 
4 (lövträd och barrträd) de effektivaste temperaturreglerarna. I juli var det Scenario 4 (lövträd 
och barrträd) den enskilt bästa temperaturregleraren. Orsaken till detta är troligtvis trädens 
storlek och placering gentemot inkommande sol, vilket avgör var skuggan hamnar under 
dagen. Detta visas genom att jämföra Scenario 1 och 4 med Scenario 2 (lövträd och buskar), 
som inte sänkte temperaturen avsevärt under dagen sett till båda månaderna. Orsaken till 
detta kan vara att raden av buskar inte skapar lika stor skugga som träden. Om lövträden och 
buskarna som användes hade bytt plats så att lövträden ställts i öst-västlig riktning, är det 
troligt att träden hade sänkt temperaturen effektivare.  
 
Det finns en skillnad mellan Scenario 1 (lövträd) och Scenario 3 (barrträd) 
temperaturreglerande förmåga. Sett till juni sänker lövträden temperaturen på morgonen, 
vilket inte sker vid anläggandet av barrträd. De båda reglerar temperaturen likvärdigt under 
dagen. I juli regleras morgontemperaturen till under 30 °C av både barr- och lövträd, och under 
dagen sänks temperaturen av lövträdet men inte av barrträdet. Det enda som skiljer 
vegetationen åt är barr och löv samt stamhöjd. Beroende vad programmet SOLWEIG gör för 
skillnad mellan löv och barrträd, exempelvis formmässigt, kan resultatet påverkas. Den 
konkreta skillnaden mellan de variabler som ändrats mellan de olika scenarierna är att 
stammen är längre för lövträden. 
 
5.2.2 Svagheter i metoden 
Det som krävs för att kunna göra en mer fullständig bedömning av de olika vegetationernas 
temperaturreglerande effekt är främst kontinuerliga mätpunkter. Mer omfattande kunskap 
kring utformningen av lövträd, barrträd och buskar i programmet SOLWEIG hade också varit 
nödvändigt för att konkret veta vad som skiljer dem åt. Resultatet hade kunnat preciseras 
ytterligare om det meteorologiska datat var uppmätt på Västra Valhallavägen i kompletta 
tidsserier. Variablerna i SOLWEIG hade kunnat anpassas i större utsträckning efter det 
specifika områdets karaktär och målgrupp. Exempel är en lägre mätpunkt för att representera 
barn eller att byggnadsmaterialets albedo ändrats efter tänkt byggnadsmaterial. På grund av 
dessa svagheter i metoden bör resultatet för strålningstemperaturerna endast ses som ett 
indikerande resultat för Västra Valhallavägen. 
 
5.2.3 Årsvariationer 
Studien fokuserar på temperaturreglering under varma sommardagar, men i praktiken måste 
ett årsperspektiv finnas vid temperaturreglering. Under de mörkaste och kallaste månaderna 
kan det finnas ett behov av att öka mängden solinstrålning på förskolegården. Barrträdens 
skuggande funktion består under vintern, samtidigt som lövträdens skuggande funktion skulle 
minska. På grund av klimatförändringarna och den ökade temperaturen kommer 
vegetationsperioden att bli längre enligt SMHI (2015). Om 50 år kan det enligt RCP- scenario 
8,5 innebära att vegetationsperioden sträcker sig över 80 % av året. Det krävs därför en 
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successiv förändring av vegetationen som planteras i staden ur ett temperaturreglerande 
perspektiv då lövträd kommer verka skuggande längre perioder. All vegetationsplanering kan 
inte förändras med tiden, då exempelvis stora träd som kan ha en betydande 
temperaturreglerande förmåga i framtiden, måste planeras under den nutida 
stadsplaneringen.  
 
Behovet av temperaturreglering sommartid i ett förskoleområde beror på om samtliga barn 
har sommarlov och därmed inte uppehåller sig i området under juli och augusti. Det 
temperaturreglerande behovet blir då störst tidig sommar innan lovet och tidig höst då skolan 
börjar igen. Om det inte är någon skolaktivitet under sommarlovet är juni den mest aktuella 
månaden i denna studie. Behovet av temperaturreglering beroende på årstidsberoende 
aktiviteter är ett nödvändigt perspektiv för att detaljplanera vegetationen. 
 
Mobila växtsystem skapar en dynamik i temperaturregleringen som kan vara nödvändig just 
på grund av Sveriges årstidsvariationer. Mobila växtsystem har använts bland annat av Malmö 
stad i pedagogiskt syfte på Bäckens förskola (Malmö stad). Vegetationens placering skulle 
kunna varieras ur ett temperaturreglerande perspektiv, exempelvis att vegetationen placeras 
som vindskydd på vintern och skuggande på sommaren. 
 
5.2.4 Riskklassning  
Thorsson et al. (2014) tog fram 3 risknivåer (0,1 och 2) för människor över 80 år baserat på 
ökad risk för värmerelaterade dödsfall över vissa strålningstemperaturer. Om Thorssons et al. 
(2014) riskklasser för människor över 80 år skulle appliceras inom Förskoleområde 2 baserat 
på ett antagande att barn är lika känsliga som äldre, omfattas förskoleområdet av riskklass 2 
kl. 08.00 på morgonen, samt 2-3 timmar mitt på dagen under juni och juli. Riskklass 2 innebär 
strålningstemperaturer över 59,4 °C och då ökar risken för värmerelaterade dödsfall med över 
10 % (Thorsson et al. 2014). Även om barn inte skulle vara lika känsliga som människor över 
80 år ligger dagstemperaturerna högt över 46-48 °C för strålningstemperaturen, som visade 
lägst risk för värmerelaterade dödsfall för människor 45 år och äldre (Thorsson et al. 2014). 
Scenario 4 (lövträd och barrträd) är den enda lösning som håller strålningstemperaturen 
under 46-48 °C. Låga temperaturer är dock inte önskvärda då även de kan öka den risken för 
värmerelaterade dödsfall, men risken är betydligt mindre under 46 °C än över 60 °C (Thorsson 
et al. 2014) samt att det är lättare att styra över genom exempelvis klädval. Det finns ett behov 
av att undersöka barn som åldersgrupp för vidare analys av strålningstemperaturens betydelse 
just inom förskoleområden. 
 
5.2.5 Ekosystemens funktion  
Vegetation kan agera som en multifunktionell ekosystemtjänst. Gatuträd kan exempelvis 
bullerdämpa, rena luften, sänka temperaturen och stärka kulturella värden samt rekreation 
(Bolund och Hunhammar 1999). I denna studie har en specifik ekosystemtjänst valts och 
vegetationsplaneringen har formats helt efter ett temperaturreglerande perspektiv. På grund 
av att ekosystem är kopplande till varandra bör man vid specifik temperaturreglering ta hänsyn 
till att fler ekosystemprocesser kan påverkas och förändra det tänkta slutresultatet (Persson 
och Smith 2014). 
 
Biologisk mångfald kan öka sannolikheten för beständiga ekosystemtjänster under förändring 
av miljön, orsakat av exempelvis klimatförändringar (Loreau et al. 2003). Det finns en risk att 
den biologiska mångfalden minskar om arter detaljplaneras efter mänskliga behov. En art som 
är en effektiv temperaturreglerare kan riskera att konkurrera ut befintlig vegetation i området. 
Växter som tål varmare och torrare mikroklimat sprider sig lättare i stadsmiljöer, vilket kan 
leda till förlust av andra arter (Persson och Smith 2014). Vid val av vegetation som 
temperaturreglerare borde därför en inventering av vegetation ligga som grund för att skapa 
en bild av det befintliga ekosystemet och hur det skulle påverkas av anläggande av nya 
temperaturreglerande arter. 
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5.2.6 Konfliktområden 
Temperaturreglering måste planeras i samspel med de faktorer som idag sätter ramarna för 
vegetationsplanering. Det finns bland annat standarder som ur skötselsynpunkt avgör 
gatuträds avstånd till byggnader. Det kan skapa problem eftersom områden nära solbelysta 
väggar ofta är varma (Thorsson et al. 2014). Det finns skötselaspekter som innebär att områden 
ska vara lämpliga för rekreation, se välskötta ut eller vara i enlighet med kulturella värden 
(Borgström et al. 2006). Arter kan därför väljas bort, exempelvis kastanjeträd och fruktträd 
som kräver ökad renhållning av gator och torg. Inom förskoleområden är det inte lämpligt att 
plantera vegetation med exempelvis törne eller giftiga växtdelar. Dessa aspekter skulle kunna 
begränsa valet av de arter som är de mest effektiva temperaturreglerarna.  
 
När en stad planeras är flertalet aktörer inblandade och planprojekten är ofta uppdelade. Olika 
upplåningsformer och gränsdragning av mark avgör vilka standarder och lagar som gäller 
inom allmän plats, offentlig mark och kvartersmark. Vem som ska ansvara för skötsel av 
vegetation är inte alltid givet, vilket kan skapa problem om ett område kräver specifik 
temperaturreglering. Förslag enligt SOU (2007) är att se över lagstiftningen för byggnader som 
ett led i anpassning till klimatförändringar. Uppdaterad lagstiftning skulle krävas för att det 
temperaturreglerande perspektivet skulle kunna tillämpas i samtliga planprocesser och inte 
bara när det finns intresse och ekonomiska resurser.   
 
 

6 Slutsats 
 
Om ett bostadsområdes utomhusmiljö saknar ett temperaturreglerande perspektiv i ett tidigt 
planeringsskede riskerar vissa områden att utsättas för strålningstemperaturer som påverkar 
människors hälsa negativt. På Västra Valhallavägen i Stockholm riskerar det högt belägna och 
tätbebyggda Förskoleområde 2 att exponeras för strålningstemperaturer över 50 °C under 4 
timmar klara sommardagar. Nyttjandet av olika områden, varierande aktiviteter och 
lokalisering av värmekänsliga grupper är perspektiv som kan komplettera behovsanalysen av 
att sänkt temperatur på Västra Valhallavägen.  
 
Samtliga vegetationsscenarier sänkte strålningstemperaturen inom Förskoleområde 2. De 
största skillnaderna i temperatursänkande förmåga uppstod mellan vegetationsscenarier med 
höga, breda träd och det scenario som hade mindre träd kombinerat med buskar. Skillnaderna 
mellan de olika scenarierna bekräftar behovet av detaljplanering kopplat till den specifika 
platsens fysiska karaktär och den aktivitet som sker på platsen. Den mest omfattande 
temperatursänkningen i juni och juli uppnåddes vid en kombination av 10 meter höga barrträd 
och lövträd. Den 21 juni 2014 reducerades fyra timmar över 50 °C till en timme och den 21 juli 
2014 reducerades fyra timmar över 50 °C till noll timmar. Resultatet visar att användandet av 
vegetation i ett tidigt planeringsskede av en stadsdel kan sänka strålningstemperaturen så pass 
mycket att risken för värmerelaterade dödsfall kan minskas under varma sommardagar. 
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