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Förord 

Denna rapport har författats av Annika Jägerbrand, VTI, inom ramen för projektet 
Energieffektivare väg- och gatubelysning (VTI projekt 50786, dnr 2009/0228-24). 
Projektet initierades av projektledaren (Annika Jägerbrand) och har utförts på uppdrag 
av Trafikverket och Energimyndigheten inom ramen för programmet för energieffek-
tivisering inom belysningsområdet. Kenneth Asp och Leif Eklöv har varit kontakt-
personer från respektive Energimyndigheten och Trafikverket.  

En del personer har blivit rådfrågade under projektets gång, Henrik Gidlund, 
Stockholms kommun, Magnus Öhrman, Akademiska hus (Linköping), Johan Nilsson, 
Utsikt nät AB, Frida Lindström, Ljusgestaltning/Tyréns. Till alla dessa riktas ett varmt 
tack. Jag vill också passa på att tacka personer som hjälpt till med projektet på andra 
sätt: Annelie Carlson, Elin Jägerbrand och Staffan Dahlberg.  
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Träds inverkan på belysningseffekt på gång- och cykelvägar 

av Annika K. Jägerbrand 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Träd och vegetation i gatumiljö är viktiga komponenter i urbana områden och ökar 
miljökvalitén i städer. När träd och vegetation konkurrerar om utrymme med andra 
objekt i vägens sidoområde kan detta leda till negativa effekter på synbarheten under 
dygnets ljusa och mörka timmar.  

Syftet med projektet var att kvantifiera hur stor andel av belysningseffekten som bortgår 
på gång- och cykelvägar p.g.a. skuggning av träd för att kunna ge rekommendationer 
om skötsel för minimalt ljusbortfall.   

Effekt på belysningsstyrka undersöktes på 17 platser med trädskugga och två platser 
utan skugga. Mått på skuggning var trädintrång och trädarea över GC-väg och föränd-
ringar i form av R/FR som är ett mått på hur växtvävnad påverkar spektralfördelningen.  

Resultaten visar att all typ av utstickande, skuggande vegetation i GC-vägens område 
har en potentiellt blockerande effekt på belysningsstyrka och att effekten ökar ju mer 
trädintrång som finns. Trädintrång orsakade en reduktion av belysningsnivåerna med 
mellan 27–77 % och alla undersökta skuggade vägavsnitt hamnade därför under sin 
ursprungliga belysningsklass. Nuvarande riktlinjer för fri höjd över gång- och 
cykelbanor och körbanor verkar därför inte vara tillräckliga för att förhindra 
skuggningseffekter av träd nattetid då den fria höjden bör vara åtminstone lika hög som 
stolphöjden för att undvika att trädintrång orsakar ljusbortfall.  

Några exempel på träd och buskar som är ljusare och som skulle kunna förstärka 
synbarheten är med som en bilaga i rapporten.  
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Effects of trees on illumination on pedestrian and bicycle paths 

by Annika K. Jägerbrand 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

Trees and vegetation in the street environment are important components of urban areas 
and increase the environmental quality in cities. When trees and vegetation compete for 
space with other items in the roadside area, this will sometimes have adverse effects on 
visibility in daylight and dark hours.  

The purpose of this study was to examine the influence of trees on shade effects 
(illuminance and spectral distribution) in pedestrian and bicycle paths by quantifying 
the reduction of streetlight caused by tree intrusion in order to give recommendations 
for the management and maintenance of trees in the street environment.  

Effects on illumination were investigated at 17 sites with tree shade and two sites 
without shade. Measurements of the shading were tree intrusion and tree area as well as 
changes in R/FR. R/FR is a measurement on how shade from vegetation affects the 
spectral distribution.  

The results show that any type of intruding vegetation into the sidewalk area has a 
potential blocking effect on the illuminance and that the effect increased the more the 
trees are infringing. Tree shadow caused the illuminance to drop between 27–77% and 
all investigated shaded roads ended up below their initial lighting class (CE-class). 
Current guidelines for free height above pedestrian zones, bicycle roads and driving 
lanes are consequently not high enough to prevent shade effects by trees. The free 
height of vegetation and trees should be as high as the lighting pole in order to avoid 
light reductions due to tree intrusion.  

The report also contains an appendix with some examples of trees and bushes that are 
brighter and therefore have the potential to increase visibility.     
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1 Bakgrund 

Träd i gatumiljö är viktiga komponenter i urbana områden. Förutom de rent estetiska 
funktioner de har för människans trivsel och välbefinnande finns även en rad tekniska 
miljöskäl som gör det fördelaktigt med gatuträd. Gatuträd ökar miljökvalitén i staden.  

Några exempel där gatuträd har en direkt eller indirekt påverkan är (se McPherson et al., 
1999, för mer information)  

 Träd reducerar CO2 halterna i atmosfären genom att inkorporera kol när de växer 
men också genom att träden ger mer skugga och fuktighet och på så vis medför 
en sänkning av temperaturen, något som i sin tur sparar energi (och CO2) 
eftersom det behövs mindre energi till luftkonditionering under varma perioder. 
Träd medför också vinddämpande effekt runt byggnader och detta påverkar 
energiåtgången för uppvärmning.   

 Urbana träd påverkar luftkvalitén eftersom de absorberar en del luftföroreningar, 
tar upp partiklar, släpper ut syre i fotosyntesprocessen samt ger högre 
luftfuktighet och lägre temperaturer som reducerar ozonbildningen.   

 Träd reducerar avrinningen av nederbörd och kapar de högsta regnflödes-
topparna genom att ta upp vatten men också genom mellanlagring av vatten på 
lövverk och grenar.  

 Träd i gatumiljö kan reducera buller.    

 Gatuträd utgör viktiga habitat för fåglar, insekter och trädlevande organismer 
(t.ex. alger, mossor och lavar) som annars har svårt att överleva i stadsmiljö. De 
medför att artdiversiteten och mångfalden i stadsmiljö blir högre.  

 För människan är träden viktiga som rekreationskällor (Karlsson, 2010) men kan 
även reducera exponeringen för UV-ljus och därmed risken för att drabbas av 
hudcancer. Grönområden i stadsmiljö kan få människor att må fysiskt bättre 
(Jolanda et al., 2006).   

 

Den huvudsakliga funktionen för väg- och gatubelysningen är att säkerställa att vägen 
och området runt vägen inte medför några risker för människor att vistas där(Boyce, 
2009). Det finns verifierade samband mellan väg- och gatubelysning och antalet 
mörkerolyckor (Elvik, 1995), så det är viktigt för alla fordonsförare liksom för alla som 
vistas på vägen och i vägens område att det finns en välfungerande väg- och gatubelys-
ning (Elvik et al., 1997, Boyce, 2009).  

För de flesta trafikmiljöer gäller att man i planeringen reserverar ett utrymme för de som 
kommer använda utrymmet såsom fordonsförare och fotgängare m.fl. och att träd och 
vegetation skall få plats men inte tränga sig in och ta över utrymme reserverat för 
mänsklig aktivitet (APA, 2006).  

När träd och vegetation konkurrerar om utrymme med andra objekt i vägens sidoområde 
kan detta leda till negativa effekter på synbarheten under dygnets ljusa och mörka 
timmar. Under dagens ljusa timmar finns risk för att vegetationen skymmer sikten så att 
objekt och trafikskyltar inte uppmärksammas i tid (Ecke and McGee, 2008) och under 
dygnets mörka timmar blockeras ljuset från väg- och gatubelysningen. När vegetationen 
blockerar ljuset från väg- och gatubelysningen leder detta till en minskad säkerhet men 
också till energislöseri.  

Det är svårt att avgöra när utstickande vegetation kan öka olycksrisken eller påverkar 
synbarheten negativt exempelvis vad gäller tomt som angränsar gångbana. Det bästa är 
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givetvis att ett område som är reserverat för fotgängare och cyklister hålls fullständigt 
fritt från alla typer av objekt (Ecke and McGee, 2008), men detta är något av en utopi.  

För de tre största städerna i Sverige gäller liknande regler: gatuträd över körbana bör ha 
en fri höjd av minst 4,6–4,7 meter (Göteborgs_kommun, 2010, Malmö_stad, 2006, 
Stockholms_stad, 2010). För fastighetsägare med tomt invid gångbana gäller att 
vegetationen inte bör vara högre än 70–80 cm vid gatukorsningar eller utfarter och 
gångbanan bör ha en fri höjd om 2,5–3,2 meter (Göteborgs_kommun, 2010, 
Malmö_stad, 2006, Stockholms_stad, 2010). Stockholms kommun har även preciserat 
att runt belysningsstolpar får det inte förekomma häckar, buskar och trädgrenar.  

Det är av intresse för alla vägägare att ha bra skötselråd att följa för att förhindra att träd 
och vegetation i vägen och gatans sidoområde påverkar trafiksäkerheten och olycks-
risker. Skötselråd för vegetation som befinner sig i sidoområdet är främst baserade på 
synavstånd (se t.ex. Ecke and McGee, 2008) och det saknas grundläggande information 
om hur mycket utstickande vegetation och träd påverkar belysningsstyrkan.  

Sådan kunskap är dock viktig för skötsel, planering av belysning och planering av vilka 
träd och växter som bör planteras i gatumiljön. Träd och växter som skuggar belys-
ningen gör dessutom området otryggt genom minskad belysning och det kan uppstå 
partier i gatumiljön som är helt obelysta eller gömda bakom vegetationen, vilket 
upplevs som både otryggt och hotfullt.  

Detta projekt skall därför undersöka hur träd påverkar belysningsstyrkan från belys-
ningen på GC-vägar (gång- och cykelvägar).  

De vanligaste ljuskällorna som används som väg- och gatubelysning är kvicksilver-
lampor (som dock kommer att förbjudas enligt ekodesigndirektivet), keramisk metall-
halogenlampor och högtrycksnatriumlampor. I dagsläget sker även viss introduktion av 
andra ljuskällor såsom LED, OLED, kompaktlysrör och induktionslampor (se t.ex. 
Jägerbrand and Carlson, 2011).  

Olika ljuskällor har olika våglängdsdistribution vilket i sin tur ger olika spektral-
fördelning (en fördelningskurva som beskriver ljusintensiteten inom olika våglängder), 
spektral radians (ljusmängd som faller inom en yta vid en viss vinkel), färgtemperatur 
(ett mått på ljusets färgsammansättning) och den mest dominanta väglängden. I figur  
1–3 visas exempel på spektralfördelningar uppmätta i tre olika ljuskällor som ingick i 
denna studie.  
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Figur 1  Spektralfördelning för 75 W högtrycksnatrium på Mäster Mattias väg i 
Linköping.  

 
Figur 2  Spektralfördelning för 125 W kvicksilverlampor på Rydsvägen i Linköping.  
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Figur 3  Spektralfördelning för 100 W keramisk metallhalogen på Gyllenstiernsgatan, 
Stockholm.  

 
Vegetation och träd som skuggar påverkar både ljuskvantitet och ljuskvalitet. 
Ljuskvantitet är mängden ljus och kan mätas i exempelvis PPFD (photosynthetic photon 
flux density; μmol m–2 s–1) som ofta används för växter då våglängdsbanden som är av 
betydelse för fotosyntesen uppmäts (400–700 nm), eller i lux som är ett mått på 
belysningsstyrka som oftare används när det handlar om mänskliga ögats uppfattning av 
ljus. Växtvävnad absorberar mer ljus i de röda (R) våglängderna (runt 600 nm) än de 
våglängderna som befinner sig i de långa röda (FR) våglängderna (runt 730 nm). Denna 
spektrala influens av växtvävnader påverkar kvoten mellan R:FR så att kvoten minskar 
ju mer ljus som absorberas från växtvegetation (Holmes and Smith, 1977a, Holmes and 
Smith, 1977b). För växter innebär reducerade R:FR kvoter en direkt signal att de är 
skuggade av andra växter och att det är ljuskonkurrens (Novoplansky et al., 1990).  

Eftersom växtvävnad påverkar både våglängdskompositionen av ljus och ljusmängden 
kan man uppskatta träds inverkan på belysningseffekten genom att uppmäta ljus-
mängden (genom lux) men också R:FR kvoten (genom spektralfördelning). Utav de 
vanligaste ljuskällorna hos väg- och gatubelysning är det dock endast keramisk 
metallhalogen som har ljusenergi i kvantifierbara mängder i de röda och långa röda 
våglängderna (se Figur 1–3).  

Denna studie har undersökt hur träd påverkar belysningsstyrkan genom mätningar av 
belysningsstyrka (lux), trädintrång (m), samt trädarea (m2) på 19 platser med olika typer 
av ljuskällor (högtrycksnatriumlampor, kvicksilverlampor och lampor med keramisk 
metallhalogen). Mätningar av spektralfördelningen utfördes på alla mätpunkter endast 
på de platser som hade keramisk metallhalogen som ljuskälla. Mätningar av trädarea 
gjordes för att ha ett mått på träds potentiella skuggningseffekt.   
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2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att kvantifiera hur stor andel av belysningseffekten som bortgår 
pga. skuggning av träd, för att kunna ge rekommendationer om skötsel för minimalt 
belysningsbortfall pga. intrång av träd i gatumiljöns sidoområde.   

Detta projekt har som mål att undersöka hur trädintrång påverkar gatubelysningens 
effekt på gång- och cykelvägar.  

En mindre del av detta projekt handlade från början om att undersöka möjligheten om 
det går att använda ljusare typer av vegetation för att få en samverkan med belysningen 
och på så vis öka synbarhet. Då det inte gick att finna lämpliga mätplatser för att 
undersöka detta in situ ingår denna del istället som en bilaga (Bilaga A) där lämpliga 
(ljusare) träd och vegetation tas upp.  
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3 Metodik 

3.1 Fältmätningar 

Kriterier för att genomföra mätningar var att GC-vägen skulle vara rak utan störande 
ljuskällor som kunde inverka på mätningarna samt att det fanns träd/vegetation som 
skuggade belysningen. Tyvärr hittades ingen plats där det gick att utföra mätningar med 
ljus vegetation som skulle kunna ha positiv effekt på belysningen. Detta beror antag-
ligen på att sådan vegetation inte är alltför vanlig att plantera i väg- och gatumiljöer i 
dagsläget. Efter dessa kriterier lokaliserades åtta vägar där mätningar gick att utföras i 
Linköping och Stockholm. Mätningar av belysningsstyrka (med Konica Minolta T10), 
trädintrång och trädarea gjordes på 19 olika GC-vägsavsnitt på åtta olika vägområden 
(Tabell 1).  

 

Tabell 1  Mätplatser. Datum då mätningarna genomfördes, ljuskälla 
(HPS=högtrycksnatrium, HG=kvicksilverlampor, MH=keramisk metallhalogen), vilka 
träd som skuggade belysningen, stolpavstånd, GC-väg bredd och den uträknade 
trädarean som gjorde intrång över GC-vägens höjdutrymme.  

 Område Datum Ljuskälla Effekt Träd 
Stolpavstånd 

(m) 
Stolphöjd 

(m) 
GC-väg bredd 

(m) 
Trädarea 

(m2) 

         

Mäster Mattias väg  2010-09-16 HPS 75 W Lönn 24 6 3,8 23,6 

Mäster Mattias väg  2010-09-16 HPS 75 W Kontroll 24 6 3,8 0,0 

Hans Meijers Väg 2010-09-16 HPS 75 W Lind 24 4,2 4,1 3,1 

Rydsvägen 2010-09-21 HG 125 W Lönn 23 4,4 1,4 1,3 

 2010-09-21 HG 125 W Lönn 21 4,4 1,4 2,9 

 2010-09-21 HG 125 W Lönn 21 4,4 1,4 4,8 

 2010-09-21 HG 125 W Lönn 23 4,4 1,4 1,2 

 2010-09-21 HG 125 W Lönn 22 4,4 1,4 2,8 

 2010-09-21 HG 125 W Lönn 22 4,4 1,4 1,5 

Mörka kroken 2010-09-30 HG 70 W Lönn 14,7 4,1 2 3,7 

   70 W Kontroll 15,6 4,1 2 0,0 

   70 W Lönn 15,1 4,1 2 4,2 

   70 W Lönn 15,5 4,1 2 8,5 

Nobelgatan 2010-09-30 MH 100 W Lönn 19 8 2,3 9,0 

Valhallavägen 2010-10-04 MH 100 W Lönn 23,9 8 2,2 2,6 

Gyllenstiernsgatan 2010-10-04 MH 100 W Lönn 27,1 8 2,33 9,3 

   100 W Lönn 26,1 8 2,33 7,9 

   100 W Lönn 26,5 8 2,33 12,0 

Karlavägen 2010-10-04 MH 100 W Lönn 24,2 8 2,5 12,3 
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Ett GC-vägavsnitt definieras som avsnittet mellan två belysningsstolpar. Till att börja 
med uppmättes belysningsstyrka i 20 mätpunkter i två rader parallellt med GC-vägen 
men en analys av första mätningarna konstaterade att vad gäller påverkan från 
vegetationsskuggning så var det ingen större skillnad mellan 10 och 20 mätpunkter 
eftersom trädintrånget endast kunde uppmätas i en mätpunkt tvärs över GC-vägen (som 
”trädintrång över GC-vägen”). För att spara tid i fält gjordes därför bara 10 mätningar 
per vägavsnitt fortsättningsvis. Mätningar gjordes i enlighet med Figur 4, dvs. tio 
mätningar mellan två belysningspunkter där två mätningar togs direkt under 
belysningsstolpen. Belysningsstyrkan uppmättes genom horisontella mätningar på 
vägytan.   

 

 
Figur 4  Skiss över mätområdet och ljusinfallet från gatubelysningen. Tio mätningar av 
belysningsstyrka och trädintrång togs mellan två belysningspunkter för varje GC-
vägavsnitt.  

 

Trädintrång uppmättes i varje punkt genom att mäta hur långt in trädgrenare/lövverket 
trängde in över GC-vägen. Grenar/lövverk som var högre upp än belysningsstolparna 
togs ej med. För platserna i Stockholm som hade metallhalogen som ljuskälla utfördes 
mätningar utav spektralfördelningen (med Jeti Specbos 1 201 spectroradiometer: Jeti 
Technische Instrumente GmbH, http://www.jeti.com) i alla punkter där belysnings-
styrka uppmättes.  

Mätningarna utfördes under fyra olika dagar i september och oktober (Tabell 1), innan 
lövverken blev gula. Samtidigt som mätningarna gjordes togs även mätningar av 
stolpavstånd, stolphöjd och GC-vägbredd med en digital avståndsmätare. Ljuskälla och 
effekt erhölls genom kontakt med de som var ansvariga för belysningen på de aktuella 
vägarna (Akademiska hus för Mäster Mattias väg och Hans Meijers väg, Utsikt nät AB 
för Rydsvägen och Stockholms kommuns avseende övriga vägar). Tyvärr var det svårt 
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att hitta vägar med samma typ av belysning men utan vegetation så kontrollmätningar 
gjordes bara på två platser.  

Fotografering för digital analys av trädarea utfördes under dagtid. Fotona togs så att 
trädkronan syntes tydligt och i varje foto fanns ett föremål med en bestämd längd så att 
fotografierna kunde kalibreras. Trädarea för den del av trädkronan som befann sig över 
GC-vägen samt i höjd under belysningsstolparna analyserades genom digital bildanalys 
i programmet ImageJ, se Figur 5. Skalan kalibrerades genom att varje foto inkluderade 
ett objekt av en bestämd längd som låg bredvid trädet.  

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5  Bildarea-analys, exempel taget från Valhallavägen.  

 
3.2 Behandling av data och statistiska analyser 

Medelbelysningstyrka och belysningsjämnhet uträknades baserat på 10 mätpunkter från 
varje mätplats. Kvoten R/FR beräknades genom att summera ihop den spektrala 
radiansen för våglängderna av vardera R (655–665 nm) och FR (725–735 nm) och 
sedan dividera R/FR.  

Många statistiska analyser förutsätter att datat är normalfördelat. Datat från fältmät-
ningarna gick inte att normaltransformera trots flera försök och därför valdes genom-
gående att använda icke-parametriska statistiska metoder. För att undersöka vilka 
samband som förelåg i mätdatat användes korrelationsanalys (Spearman’s rho). Det 
visade sig att stolphöjd och stolpavstånd var signifikant korrelerade vilket inte är direkt 
underligt eftersom varje belysningsinstallation är designad efter vägens bredd, stolp-
avstånd, stolphöjd och belysningen (ljuskälla och effekt). Eftersom stolphöjd och 
stolpavstånd var direkt beroende av område/mätplats och därmed också till viss del 
ljuskälla (Tabell 1) beslöts att utesluta dessa två variabler från fortsatta analyser. Även 
om belysningsstyrka är avhängigt av stolpavstånd och stolphöjd ingick område och 
ljuskälla (och effekt) i de fortsatta analyserna och ansågs vara av större betydelse för 
belysningsstyrkan och trädintrångpåverkan än stolphöjd och stolpavstånd.  

För att undersöka hur belysningsstyrkan påverkades av trädintrång gjordes två olika 
GLMM (dvs. generalized linear mixed model) analyser; ena analysen med alla 

Vanligt JPG foto

Redigerat i bildprogram 
och ImageJ

Bildarea-analys i ImageJ

8m

=2,5 m2
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mätplatser inkluderade och en analys med enbart mätningarna gjorda på keramisk 
metallhalogen för att se ifall kvoten R:FR påverkades.  

GLMM är i dagsläget den bästa statistiska metoden som finns för att analysera icke-
normalfördelat data som involverar randomiserade effekter eftersom den linjära mixade 
modellen kan ta med randomiserade effekter (såsom t.ex. block i experiment eller 
observationer som är replikerade över tid eller rymd) medan den generella linjära 
modellen kan analysera icke-normalfördelat data (Bolker et al., 2008). Ifall datat hade 
varit normalfördelat med en balanserad design hade ANOVA och F-test varit mer 
lämpligt. Eftersom datat inte var poisson eller binomialfördelat och inte heller innehöll 
mer än tre randomiserade effektvariabler var det mest lämpligt att använda GLMM med 
PQL (penalized quasilikelihood), jämfört med alternativen Laplace approximering, 
Gauss-Hermite quadrature eller Markov chain monte carlo algoritm (Bolker et al., 
2008). GLMM PQL är också den enklaste, mest flexibla och mest använda GLMM 
approximeringen.  

För att undersöka hur belysningsstyrkan påverkas av trädintrång/skuggning undersöktes 
först hur stor del av belysningsstyrkan (beroende variabel) som kunde förklaras av de 
oberoende variablerna i GLMM PQL. Modellen inkluderade trädintrång, ljuskälla, 
trädarea samt interaktionerna av dessa variabler. Effekt (som ju var beroende/korrelerad 
av/till område, stolpavstånd, stolphöjd och ljuskällan) klassades som en randomiserad 
variabel i analysen så att dess inverkan inte påverkade GLMM resultaten, detta eftersom 
syftet med analysen inte var att analysera effektpåverkan från belysningen utan se vilka 
variabler utav trädintrång, ljuskälla och trädarea som påverkade belysningsstyrkan 
signifikant- utan påverkanseffekter från att det fanns skillnader mellan områden/-
effektnivå i studien.  

Beroendeförhållandet mellan variablerna från mätplatserna med keramisk metallhalogen 
som ljuskälla analyserades även dessa med Spearman’s rho korrelationsanalys. Även för 
detta dataset fanns två variabler som var signifikant korrelerade och dessa uteslöts 
därför från vidare analyser (R, FR). GLMM användes för att testa huruvida R/FR, 
trädintrång och interaktionen mellan R/FR och trädintrång kunde förklara belysnings-
styrkan. Eftersom sambandet mellan belysningsstyrka och trädarea redan testats i 
tidigare analyser togs detta bort ur analysen för keramisk metallhalogen. Området 
klassades som en randomiserad variabel för att inte ha någon påverkan på GLMM 
resultaten. En graf med variablerna R/FR och belysningsstyrka plottade mot varandra 
visade att R/FR hade en exponentialfördelning mot belysningsstyrka och därför utfördes 
GLMM:en med R/FR datat exponentialtransformerat. 

Analyserna utfördes i SPSS statistics 17.0.0 (korrelationsanalys) och R 2.12.0. (GLMM 
PQL).   

 



 

18 VTI rapport 723 

4 Resultat 

4.1 Mätningar av belysningsstyrka  

Mätningar utan trädintrång och skuggningseffekter som är gjorda på de olika ljus-
källorna visar att belysningsstyrkan sjunker dramatiskt på de mellersta mätpunkterna 
(punkterna 4–7, Figur 6). Även om det är olika stolpavstånd för de aktuella mätområden 
som ingår i Figur 6 så är det främst Mörka kroken som har väsentligen lägre stolpav-
stånd än de andra områdena som ingår (se Tabell 1).  
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Figur 6  Mätningar av belysningsstyrka över aktuella GC-vägavsnitt utan någon 
skuggningseffekt från trädintrång. De små bilderna ovan mätpunkt 1 och 10 i figuren 
anger var belysningsstolpen var placerad. Data från Mäster Mattias väg och Mörka 
kroken från mätplatser utan träd, i övrigt användes data från mätningar från 
garanterat oskuggade mätpunkter (data klipptes samman från flera mätplatser inom 
samma område). HPS=högtrycksnatrium, HG=kvicksilverlampor, och MH=keramisk 
metallhalogen.  

 

Bilder från två mätplatser, Mörka kroken och Nobelgatan, i Stockholm visar hur 
trädintrånget ser ut i dagsljus och hur de påverkar belysningseffekten nattetid, Figur 7 
och Figur 8.  
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A. B. C. 

 

 
Figur 7 A–C. Foton som visar mätplatsen på GC-vägen, Mörka kroken, Stockholm, i 
dagsljus (A), och nattetid (B–C). Belysningen är 70 W kvicksilverlampor. På nattfotona 
ser man hur Lönnträden orsakar stor skuggningseffekt på GC-vägen (B–C). 

 
A. B. 

Figur 8 A–B  Foton från Nobelgatan, Stockholm, med 100 W keramisk metallhalogen. 
A. Lönnen har växt ut under belysningsstolpen och över GC-vägen. B. Samma plats 
nattetid då man ser att lönnen skuggar GC-vägen.  
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En jämförelse med gällande bestämmelser för vägar (CE-klasser) för de uppmätta 
belysningsstyrkorna och belysningsstyrkejämnheterna för GC-vägar med och utan 
skugga visar att många hamnar under gällande nivåer (se Tabell 2).  

På Mäster Mattias väg på Campusområdet i Linköping finns högtrycksnatriumlampor 
på 100 W men dessa är dimmade med 25 % så att de motsvarar 75 W lampor, så denna 
väg är antagligen designad ursprungligen för att uppfylla minst klass CE4 (>10 lux som 
medelbelysningsstyrka) eller över denna klass. Detta stämmer även överens med de 
uppmätta värdena för kontrollmätningen (utan skugga) som var 9,3 lux (Tabell 2). När 
träden (lönn) stack ut emellan belysningsstolparna och blockerade ljuset sjönk belys-
ningsmedelvärdet till 3,8 lux, dvs. en belysningsminskning med 59 %. Detta gjorde att 
belysningen inte längre uppfyllde någon CE-klass alls.  

Mörka kroken är en väg i Stockholm som ligger vid Kaknästornet och har kvicksilver-
lampor om 70 W. Kontrollmätningen utan någon skugga gav medelbelysningsvärden 
om 6,4 lux medan de övriga skuggade GC-vägsavsnitten hade medelbelysningsvärden 
på 4,3; 4,4 och 4,7 lux, vilket ger en belysningsreduktion om 27–33 % jämfört med 
kontrollmätningen (Tabell 2). Ingen av dessa GC-vägar uppfyller någon CE-klass men 
eftersom det är kvicksilverlampor kommer antagligen armaturerna och ljuskällan att 
bytas till något bättre alternativ inom snar framtid.  
 

Tabell 2  Medelvärde för belysningsstyrka/belysningsstyrka (lux) och 
belysningsstyrkejämnhet (lux) för de uppmätta områdena. Ordningen för mätplatserna 
följer tabell 1. Datat är baserat på 10 mätvärden uppmätta i mitten av GC-vägen 
horisontellt på ytan. n = 190.  

      

 

Medelvärde 
belysningsstyrka 

(lux) 

Belysningsstyrkejämnhet 
(min/med)  

      

   

Mäster Mattias väg  3,8 0,02 

Mäster Mattias väg  9,3 0,28 

Hans Meijers Väg 9,1 0,01 

Rydsvägen 16,6 0,22 

 7,8 0,10 

 3,8 0,13 

 13,7 0,13 

 14,1 0,13 

 14,3 0,24 

Mörka kroken 4,7 0,34 

 6,4 0,70 

 4,3 0,42 

 4,4 0,09 

Nobelgatan 14,9 0,20 

Valhallavägen 10,2 0,15 

Gyllenstiernsgatan 5,8 0,16 

 5,7 0,18 

 5,9 0,05 

Karlavägen 5,9 0,07 
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Även på Rydsvägen i Linköping förekom kvicksilverlampor (125 W). För GC-
vägavsnitten på Rydsvägen uppmättes den högsta medelbelysningsstyrkan till 16,6 lux 
och på det mest skuggade GC-vägavsnittet uppmättes en medelbelysningsstyrka på 3,8 
lux vilket ger en extrem reduktion av medelbelysningsstyrkan av hela 77 %. Belys-
ningen går här från att ha uppfyllt CE-klass CE3 till att inte uppfylla någon klass alls.  

I Stockholms kommun ersätter man gammal belysning till största delen med keramisk 
metallhalogen. I denna undersökning ingick 6 mätplatser med keramisk metallhalogen 
som hade samma effekt på lamporna (100 W) och samma stolphöjd. Utav dessa var 
Nobelgatan den plats som hade minst skuggning. Medelbelysningsstyrkan på 
Nobelgatan var 14,9 lux så det är rimligt att anta att CE-klassen för dessa vägar är CE3 
eller CE4 och detta stämmer även överens med mätningar som genomförts av både 
belysningsstyrka och luminans på körbanan på Valhallavägen (Jägerbrand & Carlson, 
2011). Om man jämför övriga skuggade mätplatser (med samma ljuskälla och effekt) 
med Nobelgatan så minskar medelbelysningsstyrkan med 32 % på Valhallavägen,  
60–61 % på Gyllenstiernsgatan samt 60 % på Karlavägen. Som resultat av trädskugg-
ningen hamnar Valhallavägen i belysningsklass CE4 medan de tre mätplatser på 
Gyllenstiernsgatan och en mätplats på Karlavägen hamnar under lägsta belysnings-
klassen (CE5=7,5 lux).  

 
4.2 Mätningar av spektralfördelning  

Mätningar från spektralfördelningsmätaren visar att spektral radians, färgtemperatur och 
den mest dominanta våglängden påverkades i någon mån av skugga från träd (Tabell 3). 
Framförallt spektrala radiansen minskar vid skuggningseffekter vilket inte är underligt 
eftersom trädintrång och skugga orsakar minskningar i både ljusmängd och ljuskvalité.  

  

Tabell 3  Exempel på spektral radians, färgtemperatur och den mest dominerade 
våglängden hos tre olika typer av ljuskällor (HPS=högtrycksnatrium, 
HG=kvicksilverlampor, och MH=keramisk metallhalogen) och skuggningseffekter från 
träd.  

        

Område 
Spektral radians 

[W/(sr*sqm)] 380–780 nm 
Färgtemperatur 

[K] CCT 

Dominant 
våglängd 

[nm] 
        
    
Mäster Mattias väg (75 W HPS)    
  Ej skugga 0,0019 1 920 588,5 
  Skugga 0,0002 3 051 620,4 
    
Rydsvägen (125 W HG)    
  Ej skugga 0,0023 3 612 576,7 
  Skugga 0,0002 3 953 575,0 
    
Gyllenstiernsgatan (100 W MH)    
  Ej skugga 0,0033 2 377 587,8 
  Skugga 0,0005 2 752 588,1 
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Spektralfördelningsmätningar visar att våglängdsfördelningen under olika ljuskällor är 
väldigt olika, högtrycksnatrium (HPS) har enstaka toppar runt 580–600 nm, kvicksilver-
lampor (HG) har tre toppar medan keramisk metallhalogen (MH) har ett mer jämnt 
ljusflöde fördelat över större spektrum än högtrycksnatrium och kvicksilverlampor 
(Figur 9). Dessa mätningar är inte helt olika från de spektralfördelningsmätningar som 
visas i början av denna rapport.  

Däremot visar mätningarna som gjordes i full skugga (med stort trädintrång) att skugg-
ningseffekten från träd gör att större delen av den spektrala radiansen försvinner för 
högtrycksnatrium och kvicksilverlamporna medan en viss ljusmängd kommer igenom 
för keramisk metallhalogen. Det finns dock skillnaderna mellan effektnivå mellan de 
olika ljuskällorna som jämförs här: högtrycksnatrium och kvicksilverlamporna är 75 W 
och 70 W medan keramisk metallhalogen är 100 W.  

 

Figur 9  Exempel på spektralfördelning vid de tre olika typerna av belysning och 
effekter av ordentlig trädskuggning. HPS=högtrycksnatrium, HG=kvicksilverbelysning, 
MH=keramisk metallhalogen. Endast en mätning utförd för varje effekt (ej skugga och 
skugga). 
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4.3 Statistiska analysresultat  

4.3.1 Effekter på belysningsstyrka av trädintrång 

Korrelationsanalysen (Spearman’s rho) där data från alla 190 mätpunkter ingår visar 
tydligt att trädintrång var signifikant relaterat till både stolpavstånd och trädarea och att 
även stolphöjd och stolpavstånd är interkorrelerade (Tabell 4).  

 

Tabell 4  Korrelationsanalys av mätdata från 190 punkter. Trädintrång är en variabel 
som uppmäter hur mycket trädet sticker ut över GC-vägen. Analyserat med Spearman’s 
rho. **=P<0,01, *=P<0,05. 

Variabel Trädintrång Stolphöjd Stolpavstånd Trädarea 

                  

        

Trädintrång 1      

Stolphöjd 0,10  1    

Stolpavstånd 0,15 * 0,76 ** 1   

Trädarea 0,41 ** 0,41 ** 0,29 ** 1  

 

GLMM PQL analysen visar att belysningsstyrka förändras signifikant med trädintrång 
över GC-vägen (koefficient = -2,98; P värde = 0,0058) medan de övriga variablerna, 
dvs. ljuskälla och trädarea och en rad möjliga interaktioner mellan de ingående 
variablerna, inte hade någon signifikant effekt på belysningsstyrkan (Tabell 5). Den 
grafiska presentationen över GLMM analysen visar att belysningsstyrkan påverkas av 
trädintrång, på så vis att trädintrång orsakar mindre belysningsstyrka på GC-vägarna 
(Figur 10), trots att det finns väldigt stor variation bland de 190 uppmätta mätvärdena.   

 

Tabell 5  Resultat från GLMM PQL analys. Modellen beskriver vilka variabler 
(trädintrång, ljuskälla, trädarea och interaktionerna emellan dessa) som har betydelse 
eller ej för att förklara belysningsstyrkan i de uppmätta mätpunkterna. Effektnivå på 
belysningen är klassad som randomiserad variabel. n =190. HPS=högtrycksnatrium, 
MH=keramisk metallhalogen. 

Variabel Koefficient SE t värde P värde 
     

Intercept 11,89 1,99 5,99 < 0,0001

Trädintrång -2,98 1,07 -2,79 0,0058

HPS -2,48 3,40 -0,73 0,60

MH -1,29 3,96 -0,33 0,80

Trädarea 0,00 0,00 -1,51 0,13

Trädintrång x trädarea 0,00 0,00 -0,47 0,64

Trädintrång x HPS 3,06 2,80 1,09 0,28

Trädintrång x MH 0,71 1,60 0,45 0,65

HPS x trädarea 0,00 0,00 1,08 0,28

MH x trädarea 0,00 0,00 1,09 0,28
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Figur 10  Grafisk presentation av förhållandet mellan belysningsstyrka (lux) och 
trädintrång (m) enligt GLMM PQL analysen. Linjen visar värdet för intercept 
(startpunkt på Y-axeln, d.v.s. 11,89 lux) samt koefficienten för trädintrång från GLMM-
analysen, se Tabell 5. Både intercept och trädintrång påverkar belysningsstyrkan 
signifikant. n=190.      

 

I Figur 10 visas en grafisk presentation där trädintrång över GC-väg (m) är på x-axeln 
och belysningsstyrka (lux) är på y-axeln där alla 190 värden som ingick i GLMM 
analysen visas samt en linje som visar de signifikanta GLMM koefficienterna. I denna 
grafiska presentation ingår ej påverkan av de övriga variablerna som ingick i GLMM 
analysen (se Tabell 5).  
 
4.3.2 Belysningsstyrka och R/FR för keramisk metallhalogenbelysning 

Analys av beroendeförhållandet (Spearman’s rho korrelationsanalys) mellan R, FR, 
R/FR och trädintrång av datat från mätplatser med keramisk metallhalogenbelysning i 
Stockholm visade att spektralbanden R, FR och R/FR var starkt korrelerade och att 
korrelationskoefficienten mellan trädintrång och R/FR var -0,26 (Tabell 6). 
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Tabell 6  Korrelationsanalys av mätdata av spektralfördelning (R, FR, R/FR) och 
trädintrång från 60 punkter i med keramisk metallhalogenbelysning i Stockholm. 
Trädintrång är en variabel som uppskattar hur mycket trädet/vegetationen sticker ut 
över GC-vägen. Analyserat med Spearman’s rho. **=P<0,01, *=P<0,05. 

Variabel R FR R/FR Trädintrång 

                  

      

R 1     

FR 0,96 ** 1   

R/FR 0,62 ** 0,41 ** 1  

Trädintrång 0,51 ** -0,49 ** -0,26 * 1  

 

GLMM PQL analysen visar att belysningsstyrkan är beroende av R/FR medan 
trädintrång inte har samma betydelse, se Tabell 7. Det finns också en signifikant 
interaktionseffekt från R/FR och trädintrång som påverkar belysningsstyrkan. Endast 
60 mätpunkter utav de ursprungliga 190 ingår i denna analys, och detta kan förklara 
varför trädintrång inte här påverkar belysningsstyrkan signifikant.  

Sambandet mellan belysningsstyrka och R/FR har visualiserats i Figur 11, där man 
tydligt ser att det finns ett starkt samband. I Figur 12 syns samma datpunkter som i 
Figur 11 men här har R/FR blivit exponentialtransformerat. Belysningsstyrkan har ett 
linjärt beroendeförhållandet av exponentialtransformerade värden av R/FR, så att när 
R/FR är lågt är även belysningsstyrkan låg (Figur 12).  

 

Tabell 7  GLMM PQL analys av mätdatat. Resultaten visar vilka variabler av R/FR och 
trädintrång som har signifikant betydelse för att förklara belysningsstyrkan i de 
uppmätta mätpunkterna på GC-väg med keramisk metallhalogen under skuggade och 
oskuggade förhållanden. Analyserat på exponentialtransformerat R/FR data. n = 60.  

Variabel Koefficient SE t värde P värde 
          

Intercept 1,21 2,28 0,53 0,60

R/FR 0,57 0,11 5,32 < 0,0001

Trädintrång 0,33 1,16 0,29 0,78

R/FR x trädintrång -0,13 0,07 -1,98 0,053
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Figur 11  Belysningsstyrka (lux) och kvoten R/FR från 60 mätpunkter från skuggade 
och oskuggade mätpunkter på GC-vägar med keramisk metallhalogenbelysning.  
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Figur 12  Grafisk presentation av belysningsstyrka (lux) och R/FR med exponential-
transformering. Linjen visar hur R/FR förklarar belysningsstyrkan enligt GLMM PQL 
analysen (se koefficienter i Tabell 7). n = 60.  
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5 Diskussion 

Denna undersökning visar att trädintrång över GC-väg belägen invid körbana har en 
mycket tydlig negativ inverkan på belysningsstyrkan.  

Alla mätplatser i denna undersökning är GC-vägar som är belägna invid körbanor. 
Därför gäller belysningsklasserna CE (VGU, 2004) som egentligen är applicerbar för 
vägytan/körbanan. Mätningen som är gjord på GC-vägen lär därför i de flesta fall ha 
högre värden än ifall mätningarna gjorts på vägytan eftersom vägytan är belägen längre 
bort från ljuskällan. Det kan dock finnas undantag, exempelvis för armaturer av 
keramisk metallhalogen belysning i Stockholm som har en design som ger ett brett 
sfäriskt ljusnedfall på både vägyta och GC-väg.   

När man räknar på medelbelysningsstyrka från de tio mätpunkterna som uppmättes i 
denna studie, hamnar många skuggade GC-vägar i belysningsklassen under den de 
troligtvis var designade för, och många vägar hamnar med stor sannolikhet under den 
lägsta belysningsklassen CE5, d.v.s. medelbelysningsstyrkan är under 7,5 lux. I denna 
undersökning orsakar trädintrång ljusbortfall från väg- och gatubelysningen mellan  
77–27% beroende på vilket område det handlar om.   

Sambandet mellan belysningsstyrka och trädintrång som påvisas av statistiska analy-
serna i denna undersökning tyder på att all typ av utstickande vegetation har potentiellt 
en blockerande effekt på ljuset från väg- och gatubelysningen och att effekten ökar ju 
mer trädintrång som finns.  

Denna studie använde endast 10 mätpunkter per GC-vägavsnitt (mellan två belysnings-
stolpar) istället för de 20 som anges i VGU, men det är ändå möjligt att göra en 
jämförelse med de medelklasser som anges i VGU eftersom mätningarna i denna studie 
inkluderar all variation som förekommer i sektionen som går längs med GC-vägen 
medan det saknas värden för sektionen tvärs över GC-vägen. De mätningar som är 
gjorda i mitten av GC-vägen i denna undersökning representerar någorlunda väl ett 
medelvärde av två punkter som skulle legat närmare vägbanan, respektive längre bort 
från vägbanan. Däremot finns en risk för att medelvärden i denna undersökning 
generellt kan vara lite högre än jämfört med mätningar enligt VGU eftersom två 
mätpunkter låg direkt under vardera belysningsstolpen.  

Nuvarande regler om fri höjd över gångbanor för vegetation och träd anger exempelvis 
3,2 m (Stockholms_stad, 2010) och 2,5 m (Göteborgs_kommun, 2010), och 4,6 m fri 
höjd över körbana. Dessa regler är bestämda utifrån främst sikt- och synförhållande i 
dagsljus. Ifall stolphöjden är högre än den fria höjden kommer träd i gatuområdet att 
utgöra en potentiell risk för att ljusbortfall skall uppstå, speciellt ifall det gäller lönn. 
Alla belysningsstolpar som ingick i denna undersökning hade höjder över 3,2 m varför 
man kan tolka att reglerna om fri höjd på gångbanor är för lågt satta för att förhindra 
skuggningseffekter av träd. Stolphöjder på 8 m gör att även en fri höjd om 4,6 m (för 
körbana) är för lågt satt då träd mellan 4,6–8 m riskerar att orsaka skugga och 
ljusbortfall. En rekommendation baserad på skuggningseffekter av träd är därför att den 
fria höjden bör vara åtminstone lika hög som stolphöjden.  

Utöver trädintrång användes ytterligare ett mått på skuggningseffekt, R/FR som är 
baserat på spektralfördelningsändringar. Undersökningen visar att belysningsstyrka 
påverkas signifikant utav R/FR på så vis att låga R/FR, vilka är typiska för miljöer vars 
ljus absorberas av växtvävnad, ger låga belysningsstyrkor. Att värden på R och FR är 
korrelerade är inte så underligt eftersom spektralfördelningsmätningarna avspeglar 
mängden ljusenergi som finns på platsen. Oskuggad miljö ger alltså mycket högre 
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värden generellt sett på alla våglängder jämfört med en skuggad miljö vilket också 
visades i mätningarna av spektral radians mellan skuggad och oskuggad belysning.  

Faktorer som gjorde att de statistiska analyserna visade på relativt svaga korrelationer 
och förhållande mellan de uppmätta variablerna (t.ex. trädintrång och trädarea) berodde 
främst på två orsaker. Först av allt så ingick mätpunkter som var både direkt under 
belysningsstolparna som hade höga värden för belysningsstyrka och sådana mätpunkter 
som befann sig mittemellan belysningsstolparna som hade låga värden. Detta gjorde att 
en stor del av variationen kom ifrån variationen mellan belysningsstolparna snarare än 
skuggningseffekten. Det är tyvärr svårt att inkorporera sådan variation i en statistisk 
modell eftersom stolpavstånden varierade mellan område och ibland inom område (så 
att mätpunkternas avstånd från stolpen inte är ett konstant mått), men också för 
variationen även är beroende av ljuskälla och effektnivå på belysningen.  

Den andra faktorn som påverkade var att mätpunkterna för trädintrång och belysnings-
styrka var belägna i samma punkt på GC-vägytan men dessa punkter låg snett sett från 
ljuskällan. Om det hade gått att justera läget mellan ljuskällan-trädintrång-mätpunkt på 
GC-vägytan så hade korrelationen mellan trädintrång och belysningsstyrka med största 
säkerhet varit mycket högre.  

Ett sätt att komma ifrån dessa två omständigheter som påverkar resultaten är att utföra 
ett experiment med en fast ljuskälla/belysningsstolpe där träden kan flyttas manuellt. Ett 
sådant experiment skulle också kunna avslöja hur trädens olika morfologi påverkar 
skuggningseffekten, och hur den sfäriska påverkan ser ut. Detta skulle kunna ge 
konkreta och detaljerade rekommendationer för regler för fri höjd men också för 
planering av planteringar, samt för drift och underhåll av befintlig vegetation. Dessutom 
skulle ett sådant kontrollerat experiment ge möjligheter att undersöka i detalj hur träd 
med ljusare färg kan påverka belysningseffekten. I denna undersökning fanns inte 
utrymme för att utföra ett sådant experiment men det vore ett lämpligt sätt att gå vidare 
inom detta forskningsområde.  

Trots att det idag finns tydliga regler på att man skall hålla vägens sidoområde röjt från 
vegetation som sticker ut och reducerar den fria rekommenderade höjden finns många 
platser med träd, buskar och häckar som skymmer sikten och orsakar stor skugga över 
GC-väg och körbana. Misskötsel av vegetation i vägens sidoområde gör att mycket 
energi går åt till väg- och gatubelysning som ändå inte uppfyller de lägsta kraven som 
ställs. En del av bristen på skötsel beror antagligen på begränsande resurser för drift och 
underhåll men framförallt så kan man ifrågasätta varför träd och buskar som blir stora 
och utrymmeskrävande planteras i vägens sidoområde när det är ett välkänt faktum att 
dessa växer både på höjden och bredden när de åldras.  

Ett alternativ för att oskadliggöra träds potentiellt blockerande effekt på belysningen är 
att placera belysningen i träden istället (Johnson, 2009), se också Figur 13 nedan. Trots 
att detta idag är fullt möjligt utnyttjas inte många träd på detta sätt.  

Träd har olika morfologiska former på kronan. Stora träd med vasliknande form kan 
vara lämpliga att använda när man vill ha fri sikt under dem och när belysningsstolparna 
ryms under kronan. Pyramidala trädformer är inte lämpliga i områden där man har 
belysningsstolpar eftersom dessa träd breder ut sig nertill. Pyramidala, ovala, kolumn-
formade, runda och utspridda trädkronor är möjliga att plantera i vägens sidoområde 
endast ifall de är smala.  
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Figur 13  Trädbelysning på Trädgårdstorget i Linköping, januari 2011.  
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Exempel på gatuträd och buskar som är ljusa 

 

Eftersom det finns möjligheter att använda vegetation med ljusare lövkrona eller stam för att 
interagera med väg- och gatubelysningen för att höja belysningsstyrkan eller luminansen på 
vägbanan har detta projekt även tagit med några exempel på träd och vegetation som skulle 
kunna vara lämpliga för detta under svenska förhållande (och i gatumiljö).  
 
Det finns träd, buskar och häckar som är naturligt ljusare i färgen och det är möjligt att dessa 
kan interagera med väg- och gatubelysningen så att vägen och vägens sidoområde upplevs 
som ljusare. I detta projekt gjordes inga mätningar på GC-vägar där det finns sådan vegetation 
helt enkelt för att det inte gick att hitta några mätplatser som uppfyllde kriterierna för att 
kunna genomföra mätningar där. Däremot observerades vid flera tillfällen träd och buskar 
som har ljus färg och dessa är presenterade nedan.  

Några exempel på träd och buskar som eventuellt kan användas för att interagera med 
belysningen för att förstärka den tas med i denna bilaga. Man måste bedöma från fall till fall 
ifall trädet eller busken passar för just den platsen där man vill plantera den. För mer 
information hänvisas till Johnander (2010) och Botanica (1999).  
 
Silverpil (Salix alba) är en vildväxande sälgart med vit bladundersida som är ganska vanlig i 
Sverige. En framförädlad form av denna heter Salix alba var. sericea och denna har vitaktiga 
blad (både ovan och översida). Salix alba var. sericea har påträffats på Gärdet i Stockholm 
och på Nobelgatan (se bilderna nedan). Det är okänt hur gamla dessa är men de är inte 
speciellt höga än. Sorten kan bli upp emot 20-24 meter.  
 
Silverpoppel (Populus alba) har filthåriga blad som därför ger trädet ett silveraktigt utseende 
på håll, se bilder nedan tagna på Dag Hammarskölds väg i Stockholm. Detta träd verkar 
förstärka ljuseffekten från gatubelysningen (se bild nedan tagen i skymningen). Nackdelen 
med att använda detta träd i planteringar nära vägen är att trädet kan bli upp till 24 meter högt. 
Dock kan man se av fotona nedanför att trädet har en vasliknande form som gör att 
nederdelen av trädet inte skymmer väg- och gatubelysningen. Användningsområde är i större 
parker och fritidsområden.  
 
Björk (Betula) hade vid en plantering vid GC-väg blottad vit stam och med en 
undervegetation av ljusgröna buskar. Sådan typ av vegetation är inte bara ljushöjande utan 
också trevlig och ger trygghetskänsla.  
 
Det finns många typer av brokbladiga korneller som har ljusa blad. Kornellen är en buske som 
blir cirka 3 m hög. Kornellen är populär att odla i trädgårdar för sina dekorativa stammar som 
lyser rött på vintern. Den är även relativt vanlig i vägnära planteringar.  
 
För att nämna några exempel:  
Cornus alba var. Elegantissima - grågröna blad med delvis vit kant  
Cornus alba var. spaethii – med skimrande guldbrokiga blad.  
Korallkornell (Cornus alba var. sibirica).  
Vitbrokig korallkornell (Cornus alba var. sibirica variegata).  
Vitbrokig kornell (Cornus alba var. Ivory halo).  
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Silverpil variant. Salix alba 
var. sericea 

Silverpoppel Populus alba Silverpoppel Populus alba 

 

Silverpil variant. Salix alba 
var. sericea 

Björk  Någon typ av brokbladig 
kornell (Cornus). 

 

 

Silverpoppel Populus alba i skymning.  Foto taget utanför Berwaldhallen, Stockholm. 
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Pyramidsilverlönn, Acer saccharinum var. Pyramidale. Trädet har lite ljusare blad än vad 
lönn normalt har. Bladen är kraftigt femflikade och denna variant har ett pyramidalt växtsätt. 
Kan passa som allé- och gatuträd i parker och planteringar.  

Flikbladig silverlönn, Acer saccharinum var. Laciniatum Wieri. Trädet har flikiga blad med 
silvrig bladundersida. Flikbladig silverlönn kan bli 20 meter hög och behöver relativt stort 
utrymme och är nog inte något att rekommendera att plantera invid vägområdet.   

Luddhagtorn, Crataegus orientalis. Litet träd/buske (5m) med ludna blad som får stora orange 
bär. Buske. God tolerans mot föroreningar.  

Smalbladig silverbuske, Elaeagnus angustifolia. Kan bli 10–12 meter. Bladen är smala och 
mörkt gröna på ovansidan men silverfärgade på undersidan. God tolerans mot 
luftföroreningar.  

Platan, Platanus × hispanica. Ett av de mest vanligaste använda träden i Europa i stadsmiljö, 
är mycket motståndskraftig mot luftföroreningar. De kan bli relativt stora, 20–35 meter höga. 
Bladen liknar lönnblad men är mer gråaktiga i färgen och stammen är ljusgrå. Barken fälls 
varje år.  Det finns nya varieteter av Platan, bland annat Mirkovec som är dvärg till växtsättet 
och har blad i olika färger (med rosa- kräm- samt bronsfärgade partier). En annan varietet är 
suttneri som har krämvitbrokiga blad. Ett problem med Platan är att bladen är ganska 
resistenta mot nedbrytning.  
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