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Sammanfattning 
 

Marken är en viktig faktor att ta hänsyn till i dagens hårda klimat för våra stadsträd. 

Allra helst för de träd som skall stå i det mest utsatta delarna av staden, så som på torg, 

längs med tungt trafikerade vägar eller omringade av bara hårdgjorda ytor. En lösning är 

skelettjord som används i många städer i Sverige men även i andra länder. I ett projekt i 

Stockholm testas just nu en vidareutveckling av skelettjordar där AMA-jorden har bytts 

ut mot biokol. Fördjupningen i denna uppsats kommer därför att handla om hur biokol 

används rent praktiskt i trädens växtbäddar och vilka effekter detta har på trädens 

utveckling. 

 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur biokol i stadsträdens växtbäddar 

används med exempel från Stockholm Biochar Project. Syftet är också att undersöka 

vilka parametrar som används för att mäta biokolets effekt på trädens tillväxt, samt att 

bedöma vilka effekter biokol har på träd. 

 

Arbetet har genomförts som en intervjustudie som sedan kompletterats med 

faktasökning i vetenskapliga artiklar och böcker. Intervjupersonen är verksam inom 

området och arbetar som trädspecialist på trafikkontoret Stockholm stad och är delaktig 

i Stockholm Biochar Project. Fakta har sökts i olika databaser där sökorden biochar, 

biokol, terra preta, urbana stadsträd och trädinventering har använts. 

 

Uppbyggnaden av växtbädden med biokol i Stockholm stad har visat sig vara snarlik 

den gamla modellen men skillnaden kan ses i att AMA-jorden har blivit utbytt mot 

biokol och även att dimensionerna på makadamen i skelettjorden är något ändrade.  

 

De parametrar som används i Stockholm stad för att mäta trädets tillväxt är 

stamomkrets. Det finns andra parametrar som går att användas för att bedöma träds 

tillväxt och dessa skulle även kunna appliceras för att undersöka biokolets effekt på 

träd.  

 

I en jämförelse av träds tillväxt, där träd av samma art hade växt i liknande förhållanden 

men i tre olika växtbäddar, visade resultatet att träden som planterats i biokol inte hade 

den största tillväxten.   



 

 

Abstract 
 

The ground is an important factor to consider in today's tough climate for our urban 

trees. Especially for the trees that shall live in the most vulnerable parts of the city, such 

as the square, along heavily trafficked roads or surrounded by only paved surfaces. One 

solution is structured soils which is used in many cities in Sweden but also in other 

countries. An interesting new development of structured soils where AMA-soil has been 

replaced with biochar is now being tested in a project in Stockholm. The focus in this 

paper will therefore be on how biochar is used practically in the tree plant beds and the 

effects this has on the trees' development. 

 

The purpose of this paper is to get an insight on how biochar in urban tree plant beds are 

used with examples from Stockholm Biochar Project. And also to examine the 

parameters used to measure the effect biochar have on tree growth, and to assess the 

impact of biochar has on the trees. 

 

The work of this paper was carried out as an interview study and was then also 

combined with research in scientific books and articles. The interviewee is active in the 

area and works as a tree specialist at the traffic office, Stockholm city and complicit in 

Stockholm Biochar Project. Researched have been done in various databases where the 

keywords biokol, biochar, terra preta, urban city trees and tree inventory have been 

used. 

 

The construction of the plant bed with biochar in Stockholm city has proved to be 

similar to the old model, but it differs in that the AMA-soil has been exchanged for 

biochar and also in that the dimensions of the macadam in structured soil is changed. 

 

The parameters used in the Stockholm city to measure tree growth are stem 

circumference. But there are also other parameters that could be used to measure growth 

and these could also be applied to assess effect of the biochar on the tree. 

 

In a comparison of tree growth, where tree of the same species had grown in similar 

conditions but in three different types of plant beds, the results showed that the trees 

planted in biochar did not have the best growth. 
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Inledning 
 

Trädens roll i staden  

Stadsträd är träd som växer i stadslandskap. Stadslandskap är däremot inget ensidigt 

begrepp utan kan variera vilket i sin tur kommer att påverka stadsträdens utveckling. I 

en park med fritt utrymme kan träden utvecklas optimalt, medan träd som växer längs 

gator och andra hårdgjorda ytor kommer att begränsas i sin tillväxt (Deak Sjöman, 

Sjöman & Johansson 2015).  

 

Träd fyller många viktiga funktioner i det moderna samhället. De tar upp koldioxid och 

omvandlar det till syre (Capon 2010), de hjälper till att kyla ner den varma staden, 

dämpar vinden samt minskar och styr bort luftföroreningar (Deak Sjöman, Sjöman & 

Johansson 2015) och ger flera hälsofrämjande effekter för bland annat människor som 

bor i staden (Sorte 2005).  

 

Värmeö-effekten är ett mått på temperaturskillnaden mellan staden och närliggande 

landsbygd nattetid. Temperaturskillnaden ligger normalt på mellan 1–3 C˚ och beror 

framförallt på skillnaden i de material som finns i staden jämfört med landsbygden 

(ibid). Asfalt och stenmaterial som stadsmiljön ofta består av reflekterar mindre av 

solstrålarna än material på landsbygden och absorberar därför mer av värmen. Värmeö-

effekten är störst nattetid då stadens material har en högre värmekapacitet varför värmen 

avges långt in på natten i staden medan den avges under dagen på landsbygden (ibid). 

Engström (2013) har genomfört en studie i Uppsala som påvisar värmeö-effekten i 

Uppsala, både att det är varmare i staden men också att det är varmare i de tätbebyggda 

delarna än i parkerna. 

 

Väletablerade stora träd hjälper till med avkylningen av både mark och byggnader och 

därför är det viktigt med vegetation i stadsmiljön (ibid). Träden bidrar även med 

beskuggning på de mest solutsatta platserna under sommarhalvåret (ibid).   
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Trädens miljö i staden  

Det ställs hårda krav på våra stadsträd, både ovan och under mark. De utsätts för 

alltifrån hårdgjorda ytor, vatten- och näringsbrist, kompakterade jordar samt dålig 

syresättning i marken. (Sjöman, Slagstedt, Wiström & Ericsson 2015; Deak Sjöman, 

Sjöman & Johansson 2015).  

 

Marken är en viktig faktor att ta hänsyn till för att minska det som träden utsätts för 

(Deak Sjöman, Sjöman & Johansson 2015) särskilt för de träd som skall stå i det mest 

utsatta delarna av staden, så som torg, längs med tungt trafikerade vägar eller omringade 

av bara hårdgjorda ytor. På olika platser behövs det olika markåtgärder för att träden ska 

kunna trivas. Därför är det viktigt att skapa en individuell plan för varje träd utifrån 

platsens olika betingelser (ibid).  

 

Som nämnts ovan fyller stadsträden många olika funktioner och därför är det också 

viktigt att hela tiden utveckla nya bra lösningar för att få friska och långlivade stadsträd. 

En lösning som har blivit allt mer använd i stadsmiljö är skelettjordar där olika 

fraktioner av makadam, singel och AMA-jord används i stadsträdens växtbäddar 

(Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015). I ett projekt i Stockholm testas just nu också en 

vidareutveckling av skelettjordar där AMA-jorden bytts ut mot biokol (Stockholms 

vatten 2015). 

 

 

 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur biokol i stadsträdens växtbäddar 

används med exempel från Stockholm Biochar Project. Syftet är också att undersöka 

vilka parametrar som används för att mäta biokolets effekt på trädens tillväxt, samt att 

bedöma vilka effekter biokol har på träd. 
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Frågeställningar 

• Hur används biokol i växtbäddarna i Stockholm Biochar Project?  

• Hur sker själva anläggandet med biokol för nyplantering respektive befintliga 

träd?  

• Vilka parametrar används för att bedöma biokolets effekt på trädens tillväxt i 

Stockholm stad? 

• Vilka effekter har kunnat uppmätas? 

 

Bakgrund 
 

Skelettjord 

Skelettjord är en kombinerad lösning på trädens behov på utrymme i marken och 

stadens krav på en mark som klarar av att bära den infrastruktur som finns i stadsmiljön 

(Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015). Skelettjorden byggs upp av makadam med 

fraktioner mellan 80–120 mm eller 100–150 mm med ett djup på vanligtvis 600 mm 

(ibid). Fraktionerna på makadamen är de som vanligtvis används här i Sverige, andra 

länder exempelvis i Amerika använder sig av fraktioner på ca 40–50 mm.  

 

Genom att använda makadam i stora storlekar bildas hålrum mellan stenarna. 

Hålrummen fylls med lucker AMA-jord. Denna miljö blir då luftig och bidrar till ett bra 

gasutbyte samt håller fukt och ger utrymmer för rötterna att utvecklas (ibid). 

 

AMA-jord är en konstruerad sandbaserad anläggningsjord där sanden och mullet i 

jorden är skilda, jorden är alltså inte enhetlig som en naturlig jord (ibid). AMA-jorden 

är konstruerad på detta vis för att minska risken av sättningar i marken. En jord som har 

en hög halt av sand är också dränerande, och för att minska den dränerande effekten så 

har AMA-jorden ett litet inslag av ler. Lerinnehållet skiftar beroende på vilka 

förutsättningar den befintliga jorden har, normalt innehåller AMA-jorden 5–15 % ler 

(ibid). 

 

För att inte mista den bärande funktion makadamen har skall fördelningen mellan 

makadam och AMA-jord vara två tredjedelar makadam och en tredjedel jord. Minskar 

andelen makadam ökar risken för att marken packas (ibid). 
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Det finns två tillvägagångssätt att bygga upp en skelettjord. Den ena metoden är att 

blanda jorden och makadamen först, placera den i växtbädden och slutligen 

komprimeras skelettjorden med maskin (ibid). Den andra metoden är att lägga ett lager 

makadam i växtbädden, lägga på ett tunt lager jord och sedan med hjälp av vatten spola 

ned jorden mellan makadamen (ibid). Detta steg upprepas tills det är lagom höjd för att 

lägga på ett luftigt bärlager med en mindre fraktion på 32–63 mm på ca 200 mm 

(Embrén, Alvem, Stål & Orvesten 2009; Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015). 

 

Terra preta 

I Amazonas skogar kan vi hitta en svart jord vid namn terra preta, en jord som har 

utvecklats och brukats av regionens ursprungsbefolkning (Jansson 2009). Arkeologiska 

lämningar visar att vissa områden finns terra preta jordar som är upp till 7000 år (Nature 

Publishing Group 2006). Jorden har sin svarta färg på grund av den höga halt av kol 

som har bildats när människan brände ner träd och annat avfall på åkrarna. 

Spekulationer finns om att människorna täckte bränderna med jord för att skapa en 

syrefattig miljö, ett sätt att få fram kol. (Jansson 2009) Dessa svarta jordar har visat sig 

vara otroligt bördiga och näringsrika, något som annars inte är vanligt i Amazonas 

magra marker (Jansson 2009).  

Upptäckten av terra preta jordarna har gett upphov till vidare forskning av dess 

bördighet och användning, något som har lett till ökad kunskap om det som vi idag 

kallar biokol (ibid). 

Vad är biokol 

När biomassa såsom trä, trädgårdsavfall eller till och med gödsel blir upphettat i en 

sluten behållare utan eller med liten tillgång av syre så bildas en produkt som vi kallar 

för biokol (Lehmann & Joseph 2009). Denna process kallas pyrolys och temperaturen 

varierar mellan 200–1000 C˚ (Fuchs, Garcia-Perez, Small & Flora 2014).  Den biokol 

som produceras blir så kallat koldioxidnegativ, vilket menas att koldioxid binds till 

stabila kolstrukturer i biokolet under själva pyrolysen (Lehmann & Joseph 2009; IBI 

2017). 

 

Under trädets livstid binds koldioxid i trädet genom fotosyntes (Figur 1). Denna 

koldioxid frigörs ut till atmosfären igen via den naturliga nedbrytningsprocessen när 
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växten har dött. (Capon 2010) För att undvika detta kan man skapa biokol av 

växtmaterialet (Steiner el. al. 2010). Eftersom biokolet har en lång halveringstid 

kommer koldioxiden att bindas under lång tid i marken. Beroende på hur biokolet 

framställs varierar tiden mellan 100 upp till 1000 år innan koldioxiden läcker ut i 

atmosfären (Lehmann 2007). Att använda biokol är därför en bra metod för att sänka 

koldioxidutsläppen i atmosfären (IBI 2017; Lehmann 2007). 

 

Biokolets specifika yta 

Biokol har en lika hög eller högre specifik yta som organiskt material (Downie, Crosky 

& Munroe 2009). Med specifik yta menas den totala fasta ytan på jorden där näring, 

vatten och syre kan bindas (Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson 2011). Med en hög 

specifik yta avger marken näringsämnen lättare via vittring och blir på detta vis mer 

lättillgängligt för växterna (Eriksson et al. 2011). Därför är den specifika ytan en viktig 

aspekt för markens fertilitet, vatten- och syrehållande kapacitet samt bildar en gynnsam 

miljö för mikroorganismer och svampar så som mykorrhiza (Figur 2).  

 

 

Figur 1. Bilden till vänster illustrerar kolets kretslopp där man kan se att all den 
koldioxid som bilds i trädets massa återgår efter den naturliga 
nedbrytningsprocessen tillbaka upp i atmosfären. Bilden till höger visar hur man 
med biokol kan binda koldioxid kvar i marken och även utvinna energi vid själva 
pyrolysen. Och med detta minska koldioxiden ut i atmosfären. (International 
biochar initiative u.å) 
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Med hjälp av biokolets höga specifika yta och goda porositet så kan vatten och näring 

binda sig i dessa håligheter och då blir lättåtkomligt för växter (figur 3) (Thies & Rillig 

2009). Biokolets porositet kan skifta beroende på ursprungsmaterialet som används vid 

pyrolysen. Temperaturen under pyrolysen har även sin inverkan på biokolets porositet 

(Downie, Crosky & Munroe 2009). 

 

Biokol kan också användas genom att blanda biokolen i ett material med liten specifik 

yta, exempelvis sandjord, för att förbättra markens vatten- och näringshållande förmåga 

(Eriksson et al.  2011; Downie, Crosky & Munroe 2009). 

 

Figur 3. En svepelektronmikroskopisk bild över biokolets struktur. 
(Harris, P. u.å.) 

 

Figur 2. Mykorrhiza  som växer på och i biokolets håligheter. (Vanek S 2013). 
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Användningsområden av biokol.   

Biokol har länge använts inom jordbruk som jordförbättrande material (Schmidt 2012) 

men har även andra användningsområden. Biokolets goda uppsugningsförmåga gör det 

torrare i djurbäddarna samt minskar illaluktande dofter och används även som 

fodertillskott till djur, där man sett effekter som minskad risk för diarré (ibid). Biokol 

används också i komposter vilket ger en snabbare kompostering, minskad illaluktande 

doft och även minskade utsläpp av metangas som påverkar vårt klimat (IBI 2015). 

 

Nytt projekt i Stockholm 

Stockholm Biochar Project blev 2014 prisbelönat för sin lösning att förbättra miljön i 

den internationella tävlingen Mayors Challenge. Den amerikanska organisationen 

Bloomberg Philantropies driver denna tävling för att hjälpa och sprida vidare innovativa 

lösningar världen över. Stockholm Biochar Project har en treårig tidsplan med start 

2015 (Stockholm vatten 2015).  

 

I projektet har man tagit fram en ny metod med syfte att inte bara förbättra 

växtbäddarna för stadens träd utan även bidra med att minska koldioxidutsläpp i 

atmosfären (Stockholm vatten 2015). Ytterligare ett mål Stockholm Biochar Project har 

är att skapa ett kretslopp inom Stockholm stad där återbruk av trädgårds- och parkavfall 

omvandlas till biokol och gå tillbaka till trädens växtbäddar i staden, parker samt 

privatträdgårdar (ibid). Den överskottsvärme som bildas när biokol produceras kommer 

att återvinnas och användas i det öppna fjärrvärmesystemet för att gå ut till Stockholm 

stads boenden. Målet är att denna metod skall kunna värma upp 400 lägenheter (ibid). 

 

Carbon Gold Projekt 

Carbon Gold Project är ett projekt som pågår i Central Afrika där biokol har använts 

som jordförbättrande material i kakaoodlingar och på plantskolor som driver upp 

kakaoplantor. Resultatet visade på att träd som fått växa i en jord som blivit förbättrad 

med biokol började producera frukt redan efter 2,5 år (figur 4) som annars bruka ge sin 

första frukt efter 5–7 år enligt bönderna (IBI u.å; Carbon gold u.å). 
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Projektet har även kunnat se tillväxtskillnaden mellan träd av samma ålder, där den ena 

har fått näringsladdat biokol som jordförbättring medan den andra fått leva under de 

normala förhållanden träden haft innan (figur 5). 

 

 

 

Parametrar som används för att mäta tillväxt. 

Det finns många olika parametrar för att mäta tillväxten hos ett träd. Det viktiga är att 

veta vilket syfte en inventering eller undersökning har för att kunna utvärdera vilka 

parametrar som är relevanta att använda (Sjögren 2015). En rekommendation enligt 

Johan Östberg (2015) i Standard för trädinventering i urban miljö är att använda de sex 

grundparametrarna. 

Figur 4. Ett kakaoträd som gett sin första frukt efter 2,5 år 
(International biochar initiative u.å).  

Figur 5. Trädet till vänster har fått jorden förbättrad med näringsladdad 
biokol och har en god tillväxt samt fått frukt. Bilden till höger är ett träd i 
samma ålder utan jordförbättring (International biochar initiative u.å).  
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• ”Vetenskapliga namn  

• Vitalitet 

• Koordinater 

• Riskklass 

• ID-nummer 

• Stamdiameter i brösthöjd (vilket mäts vid 1,3 meters höjd).” 

       (Östberg 2015 s. 11) 

 

Dessa grundparametrar kan sedan kompletteras eller uteslutas beroende på syftet med 

inventeringen. I Standard för trädinventering i urban miljö (2015) finns en mall på hur 

en parameter skall undersökas för att få en noggrann utförlig mätning.  

 

Amy Berggren (2015) undersökte i sin studie hur olika utformade växtbäddar påverkar 

tillväxten hos träd. För att kunna hitta skillnad har hon använt en rad olika parametrar, 

vilka är: trädart, träd-nr, planteringsår, planteringsstorlek, vitalitet, stamomkrets, 

krondiameter, kronhöjd, trädhöjd, skador: stamskador, rotskador, kronskador, 

ytbeläggning, tillgänglig dagvattentillgång, samt övrigt som kan påverka växtbädden. I 

denna studie beskrivs det tydligt hur dessa parametrar undersöks och definieras. 

 

Bladarea-index är ett mått som går att använda för att jämföra olika träds bladmassa 

(Bréda 2003; Sterner 2015). Med hjälp av en kamera med en 150 graders vidvinkel tas 

en bild underifrån som riktas upp mot trädets krona. Bilden kan sedan bearbetas via ett 

analysprogram på en dator som kan räkna ut trädets bladarea-index (CID Bio-Science, 

Inc 2016). Med bladarea-index menar man den totala arean av bladens undersida per 

mark-area (Bréda 2003). 
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Metod 
 

Arbetet bygger huvudsakligen på en intervjustudie som kompletterats med insamlade 

fakta från böcker, vetenskapliga artiklar, faktablad och Internetkällor.  

 

Intervjupersonen Björn Embrén är trädspecialist på trafikkontoret vid Stockholms stad. 

Han valdes ut på grund av sin kompetens inom ämnet samt hans stora inflytande på 

Stockholms stads träds välmående. Han har även en stor del i att Stockholm Biochar 

Project har kunnat träda i kraft. Då han hänvisade till Växtbäddar i Stockholm stad en 

handbok (2009) har denna också använts som källa. Intervjun skedde genom förberedda 

frågor som först mejlades för att sedan gå igenom svaren via telefon (Bilaga 1).  

 

Ett dokument med bland annat mätdata på trädens stamomkrets i Stockholm stad har 

tillhandahållits av Björn Embrén. Varje år mäts stamomkretsen på träd som antingen 

blivit nyplanterade eller fått sin växtbädd renoverad. Detta dokumenteras men också 

information om vilken trädart och växtbäddstyp med mera finns. Från detta dokument 

valdes Herrhagsvägen i Stockholm ut. På denna plats har det använts tre olika 

växtbäddstyper varav en innehåller biokol. Från den rådata som finns på trädens 

stamomkrets på Herrhagsvägen beräknade jag medelvärde och standardavvikelse och 

samanställde det i ett diagram.  

 

Sökning efter källor har skett genom Discovery databas, Google, Google scholar, 

International biochar initiative samt ithaka-journal. 

Sökord: Biochar, biokol, terra preta, svart jord, urban miljö, stadsträd, trädinventering. 

 

Avgränsningar 

De uppsatsen inte kommer att behandla är:  

• Hur och var ledningar så som dräneringsrör skall anläggas i växtbädden. 

• Vilka olika typer av luftbrunnar som finns.  

• Hur ytbeläggningarna skall anläggas.   
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Resultat 
 

Hur används biokol i växtbäddarna? 

Biokol används sällan som rent material utan används uppblandat med en näringsgiva. 

Den näringsgiva som tillförs är antingen kompost, NPK eller någon typ av organiskt 

material enligt Björn Embrén1. Eftersom det fortfarande är inom en testperiod prövar de 

sig fram för att ta reda på vilken som är den mest optimala blandningen för trädens 

tillväxt. Än så länge kan de inte se något negativt med någon av de olika 

näringsblandningar som använts2. När biokol blandas med någon typ av näringsgiva 

benämns detta näringsberikad biokol. 

 

I växtbäddarna blandas den näringsberikade biokolen ofta med stenflis eller makadam. 

Den stenflis som används är i storleken 2–6 mm, och blandningen består av 75% 

stenflis och 25% näringsberikad biokol3. Denna blandning kallas “Kolflis” och kan 

användas till exempel i perennplanteringar eller i växtbäddar för träd. När makadam 

används är den i storleken 32–63 mm och blandningen består då av 85% makadam och 

15% näringsberikad biokol. Enligt Embrén4 används denna makadamblandning som 

luftigt bärlager i hårdgjorda ytor. Embrén5 berättar att uppbyggnaden av växtbäddarna 

med berikat biokol i övriga fall utförs på samma sätt som med skelettjordar, nämligen 

att biokolen spolas ner i hålrummen på makadamen. 

 

Enligt metoden beskriven i Växtbäddar i Stockholm stad en handbok (2009) så skall den 

befintliga jordens näringsstatus, struktur och kornstorlek undersökas. Detta för att 

bedöma vilka åtgärder som behövs för den specifika platsen. Om till exempel en jord 

bedöms ha en hög halt av lera så skall åtgärder för att minska risken för stående vatten i 

växtgropen utföras. Dessa bedömningar utförs inte vid användning med biokol, vilket 

innebär en risk med stående vatten om lerhalten är hög6, men de hoppas på att bli 

informerade om detta skulle ske. 

  

                                                 
1 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, mailkontakt den 3 november 2016. 
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Anläggning av ny växtbädd med biokol 

 

Grönytor 

Grönytor där marken är ostörd från exempelvis hårt trafikerade vägar är en bra miljö för 

träd (Embrén et al. 2009). Markens har ett fungerande mikroliv med bra struktur, alltså 

med ett bra porsystem med god vatten- och syretillgång där träden trivs. (Embrén et al. 

2009; Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015).   

 

Det krävs ingen avancerad anläggning vid nyplantering eller återplantering i grönytor. 

En grop med ytan 2*2 meter och 1 meters djup grävs. Därefter används den 

kolflisblandning som nämnts tidigare, med 75% stenflis och 25% näringsberikad 

biokol7. Men det är viktigt att alltid luckra marken i gropen innan trädet planteras 

(Embrén et al. 2009). 

 

Onaturlig markprofil 

Schaktmassor som blivit över efter byggen kan ibland användas för att bygga upp ny 

markprofil vid exempelvis nybyggnad av parker, detta kallas onaturlig markprofil eller 

störd markprofil (Embrén et al. 2009). I vissa fall blir marken då kompakterad och 

skapar en ogynnsam växtplats för trädets rötter (ibid). Vid nyplantering i en onaturlig 

markprofil är återskapande av en växtprofil ett måste för att träd skall kunna växa på 

platsen (ibid). 

 

För att göra detta schaktas en yta på 10m² bort med ett djup på 800–1000 mm (ibid). 

Därefter används kolflisblandning med 75% stenflis med fraktionen 2–6 mm och 25% 

näringsladdad biokol8. Enligt den gamla metoden används makadam 32–63 mm under 

rotklumpen för att förhindra att trädet sjunker (ibid). Detta är inget som Embrén9 tycker 

behövs när stenflis används, då han anser att stenflis räcker för att ge bärighet. 

 

  

                                                 
7 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
8 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, mailkontakt den 3 november 2016. 
9 Ibid. 
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Skelettjord med biokol 

När anläggning i hårdgjorda ytor skall utföras så är det alltid skelettjord som gäller, 

vilket beskrives i Växtbäddar i Stockholm stad en handbok (2009) 10. Bara jord i 

hårdgjorda miljöer går inte att använda då risken för att marken packas är stor. Därför är 

skelettjord ett alternativ som fungerar bra i hårdgjorda ytor (Slagstedt, Gustavsson & 

Stål 2015). Skelettjord i hårdgjorda ytor används inte bara för trädens skull utan denna 

metod är även utformad för att uppnå de kraven på bärighet vid trafikerade vägar 

(Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015; Embrén et al 2009). 

 

Vid nyanläggning av skelettjordar används först ett lager med ren biokol som inte är 

näringsberikad (figur 6). Anledningen till detta är att arbetet utförs utifrån teorin att det 

rena biokolet ska filtrera bort eventuella föroreningar som inte fångats upp i växtbädden 

tidigare. Detta är dock fortfarande bara en teori menar Embrén 11 och den har inte 

bekräftats ännu. Med hjälp av makadam placeras planteringslåda, samt luftbrunn på 

plats med rätt slutgiltig höjd (figur 6) (Embrén et al. 2009).  

 

Därefter kommer skelettjorden med fraktionen 90–150 mm12, vilket placeras ut i lager 

om 250–300 mm och komprimeras med vibrator (ibid). Ovanpå detta lager läggs 

maximalt 20 mm näringsberikad biokol som med högt tryck spolas ned med hjälp av 

vatten. Genom att spola på detta sätt hamnar biokolen i hålrummen av makadamen. 

Detta utförs ett par omgångar till önskad höjd, vanligtvis 600 mm (ibid).  

 

Ett 200 mm luftigt bärlager med fraktionerna 32–63 mm läggs sedan ovanpå 

skelettjorden som komprimeras väl med vibrator. Därefter kommer ett tunt utjämnande 

lager av stenflis med fraktionerna 8–16 mm och ovanpå detta placeras en geotextilduk 

(figur 6) (ibid).  

 

I planteringslådan där trädet skall planteras används den kolflisblandning som nämndes 

ovan, med 75% stenflis med fraktionerna 2–6 mm och 25% näringsberikad biokol (figur 

6) (ibid).  

                                                 
10 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
11 Ibid. 
12 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, mailkontakt den 3 november 2016 
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Förarbete innan renovering av en växtbädd 

Ett träd som fått dåliga förutsättningar från början kan behöva en renovering av sin 

växtbädd för att förlänga trädets livslängd (Embrén et al. 2009). Vid renovering 

förbättras trädets ståndort som då bidrar till en ökad tillväxt samt grönare och kraftigare 

krona (ibid). 

 

Innan en växtbädd kan renoveras krävs en rad olika kontroller för att bedöma om trädets 

placering tillgodoser framtida behov samt trädets hälsa, då en växtbäddsrenovering är 

kostsam (ibid). De kontroller som skall undersökas nämns här nedan. 

 

Okulär besiktning 

Vid utvärdering av trädets hälsostatus skall stamskador och trädets vitalitet besiktas. 

Detta görs genom en okulär besiktning, vilket är en enkel observation med blotta ögat. 

Om inte statusen är självklar kan det behövas en auktoriserad arborist för att göra dessa 

bedömningar (Embrén et al. 2009). 

 

Trädets placering  

Vid renovering av en växtbädd kommer trädet få en kraftig tillväxt som med tiden 

kräver utrymme. Tillväxten kan även leda till beskuggning på oönskade platser (Embrén 

Figur 6. Schematisk illustration över nyplantering av ett träd. (Bild: The biochar journal 
2016).  
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et al. 2009). Frågan är om den ökade tillväxten kommer kräva dyra skötselåtgärder så 

som kronreducering i framtiden. Dessa är aspekter som bör undersökas innan en 

renovering kan påbörjas (ibid). 

 

Ny utformning av platsen 

Med detta menas om platsen kan formas om till en bättre lösning som kan möta 

framtida behov eller om det finns hinder som gör detta omöjligt, såsom olika kulturarv 

eller andra förutsättningar (Embrén et al. 2009). 

 

Markens utrymme 

Under marken finns många hinder som bör betraktas, såsom ledningar, byggnation 

under mark och gator (figur 7) (Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015; Embrén et al. 2009). 

Detta måste undersökas för att kartlägga vilka förutsättningar marken har för att skapa 

en vänlig miljö för trädets rötter (Embrén et al. 2009). 

 

Provgrävning 

Provgrävning är ett viktigt moment inför en renovering, som ger svar på en rad olika 

aspekter och ger information inför planering av hur renoveringen skall utföras.  

”Viktiga frågor en provgrävning ger svar på: 

• Den hårdgjorda ytans överbyggnadstjocklek (bär- och förstärkningslager). 

Figur 7. Illustration över hur marken kan se ut i en stadsdel. 
Bild: Per Magnius 2009. Växtbäddar i Stockholm stad en handbok. 
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• På vilket djup man finner en begynnande tät rotmatta. 

• Var och hur större rötterna växer […]. 

• Förekomst av kompakterade zoner i markprofilen.” 

(Embrén et al. 2009 s. 21) 

 

Hur många provgropar som behövs beror på hur platsen ser ut och hur stort det aktuella 

trädet är (Embrén et al. 2009). 3–10 gropar kan ge svar på hur situationen ser ut i 

marken och hur rötterna växter i en parkmiljö. Träd som står i en hårdgjord yta krävs 

det 1–2 gropar på ungefär 10m² för att veta hur situationen i marken ser ut (ibid). 

 

Trädens rötter som växer i hårdgjorda ytor kan stöta på underjordiska hinder. När detta 

händer kan träden utveckla få men grova rötter, som kallas pipelines (ibid). Pipelines 

skall hanteras varsamt då dessa rötter står för större delen av trädets försörjning med 

vatten och näring (ibid). 

 

Viktig att känna till är trädets ålder och storlek och jämföra detta med vilken trädart det 

handlar om och hur denna brukar utvecklas. Det finns träd som är mer känsliga vid en 

sådan behandling som en renovering där risken för att rötter blir avgrävda. Där ibland är 

bok, björk, hästkastanj och lönn (ibid). 

 

Schakt  

När provgrävning är utförd finns det olika schaktmetoder att välja mellan. Den 

traditionella metoden är att använda sig av en grävare om det inte finns risk för att skada 

stora rötter (Embrén et al. 2009). Om det finns stora rötter finns mer rotvänliga metoder 

med hjälp av tryckluft och vakuumsug. Detta görs med hjälp av en smal lans som trycks 

ner i marken som sedan skjuter ner luft för att luckra jorden. Denna luckring möjliggör 

att suga bort jorden med vakuumsug (ibid). Ett tredje alternativ som är bra för små ytor 

är handgrävning (ibid). Schaktdjupet som behövs innan rötterna framträder skiljer sig 

beroende av hur ytligt rötterna ligger. Ett normalt djup som behövs är ca 500–600 mm 

(ibid). 

 

Hantering av rötter 

Trädens rötter kräver en varsam hantering under hela renoveringsprocessen då rötter 

som blir skadade kan leda till framtida problem som svampangrepp eller minskad 

tillväxt för trädet (Embrén et al. 2009). 
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Skavsår som uppfläkt bark bör undvikas, om detta sker kan de krävas en beskäring av 

roten. Inom en radie på mindre än tre meter från trädets stam bör rötter med diametern 

>30 mm inte kapas om så är möjligt (ibid). Om kapning ändå krävs så bör rötternas 

förutsättningar för tillväxt tillgodoses så nya fina rötter kan utvecklas. Mindre rötter 

klara en beskäring bättre än större, då roten enklare kan återbilda fina rötter (Embrén et 

al. 2009). 

 

När rötter börja komma fram och friläggas från jord så måste dessa skyddas från sol, 

vind och minusgrader (Embrén et al. 2009). Rötterna skall alltid hållas fuktiga därför är 

det viktigt att vattna direkt efter schaktning. Med hjälp av geotextil, presenning, plast 

eller säckväv kan man täcka de rötter som blottlagts som skydd (ibid). 

 

Luckring 

Innan växtbädden kan återställas är det viktigt med luckring vilket alltid ska göras enligt 

Embrén13. Med hjälp av tryckluftlanseten som nämnts ovan, förs den ner 800–1000 mm 

ner i marken där luft skjuts ner för att luckra upp marken. På detta vis bryts 

kompakteringen och marken blir lucker. För att få positiv effekt skall luckringen 

användas på ett flertal ställen i växtbädden (Embrén et al. 2009). 

 

Om det inte finns rötter som kan skadas i växtbädden går det på traditionellt vis bryta 

kompakteringen med hjälp av maskinens grävredskap som trycks ner i marken och 

bryter kompakteringen (ibid). 

 

Återställning av växtbädd med biokol 

När provgrävning, bortschaktning samt luckring av marken kring trädet är färdig är det 

dags att återställa gropen, vilket är likt nyanläggning, med skelettjord och luftigt 

bärlager som nämnt ovan (Embrén et al. 2009). Det som skiljer sig åt är att trädet redan 

finns och rötter måste hanteras varsamt, därför måste anpassande åtgärder göras 

beroende på hur situationen ser ut på det olika platserna och projekt (ibid). 

 

Olika situationer som kräver anpassningar är exempelvis träd med ytliga rötter. Dessa 

måste hanteras varsamt vi schaktning av jordmassan. Åtgärder så som höjning av 

                                                 
13 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, mailkontakt den 3 november 2016. 
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marknivån kan ibland vara nödvändigt (ibid). Rötter som finns i området där makadam 

90–150 mm skall läggas ut kan skyddas med hjälp av geotextil. Rötter som eventuellt 

hamnar i området där det luftiga bärlagret skall läggas ut skyddas med makadam 4–8 

mm kring rötterna (ibid). 

 

Exempel på anläggningar i Stockholm 

Exempel på anpassad växtbädd beroende på situation går att se vid nyanläggning av 

Råckstarondellen 2015, där en ny design av rondellen har skapats med 15 stycken 

flerstammiga tallar med en undervegetation av 20 tusen hakonegräsplantor (figur 8). 

Hela ytan på denna rondell är två tusen kvadratmeter. Växtbäddens bottenmaterial är 

förblandat makadam 32–63 mm med 15 % näringsladdat biokol på 1 meter djup i mitten 

av rondellen och ett mindre djup mot ytterkanten14. Därefter kommer 300 mm stenflis 

2–6 mm blandat med 25% närigsladdat biokol där hakonergräset är planterat i15. 

 

 

                                                 
14 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
15 Ibid. 

Figur 8. Råckstarondellen nyanläggning av ny design. (Foto: Björn Embrén). 
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En lindallé vid Vallhallavägen i Stockholm renoverades 2015 där makadam 32–63 mm 

användes som bottenmaterial. Detta bottenmaterial är förblandat med 15% 

näringsberikad biokol i ett lager på 600 mm (figur 9). På detta så kommer ett till lager 

av ren makadam 32–63 mm på 200 mm. Därefter kommer ett lager med stenflis 8–16 

mm på 30 mm och på detta kommer ytterligare ett lager med en kolflisblandning med 

tre delar stenflis 2–6 mm och en del näringsladdad biokol som det översta lagret (figur 

10). 

 

  

Figur 9. Renovering av växtbädd på Valhallavägen 2015. Bottenmaterial med 
makadam 32–63 mm som är förblandat med 15% näringsladdat biokol (Foto: Björn 
Embrén). 

Figur 10.  Schematisk bild av det olika makadamlagerna. (Foto: Björn Embrén). 
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Parametrar som används för att bedöma biokolets effekt på trädets tillväxt 

Okulära besiktningar sker varje år menar Björn Embrén16 som tycker det är den bästa 

och enklaste sättet att bedöma förändringar efter en renovering. 2016 var Embrén och 

tittade på en renovering där makadam 32–63 blandat med näringsberikad biokol har 

använts i lindars växtbädd. Från att vara lindar med bruna och förkrympta blad så är de i 

dagsläget helt normala lindar med friska och fina blad17.  

 

Varje år får en inhyrd konsult gå ut och göra mätningar av trädens stamomkrets på 

nyplanterade eller renoverade växtbäddar som sedan sammanställs i ett dokument, 

information som även ingår i områdets garantiskötsel18. Mätningarna utförs inte bara på 

träd där biokol använts utan alla varianter av växtbäddar. Med hjälp av detta går det att 

se hur trädens tillväxt ser ut år för år. I dokumentet antecknas vad det är för typ av 

växtbädd, vilket år trädet är planterat, vetenskapligt och svenskt namn på trädart, 

planteringsstorlek, om trädet levererats som klump eller container samt vitalitet. Det 

dokumenteras även om vilken typ av yta trädet står i, samt om trädets skall beskäras 

eller vara friväxande. Vid varje ny mätning dokumenteras även vilket år och månad 

detta är utfört.  

 

Effekter som kunnat uppmätas 

Ett dokument på mätdata har tillhandahållits från Björn Embrén. Detta dokument 

innehåller mått på stamomkrets hos träd på olika platser i Stockholm stad där måttet tas 

en meter upp på stammen. Det finns även dokumenterat trädart med vetenskapligt samt 

svenskt namn, träd nr, planteringsår, planteringsstorlek, om trädet levererats i klump 

eller container, vitalitet, beskärning av träd, växtbäddstyp, vilken typ av ytbeläggning 

trädet står i samt vilket år och månad mått tagits på trädets stamomkrets. 

 

Med hjälp av detta dokument valdes Herrhagsvägen i Stockholm ut där tre olika 

varianter av växtbäddar har använts. Sammanlagt står det 94 stycken träd i området och 

samtliga är av arten Prunus avium - Fågelbär. 19 träd står i koljord där 50% biokol är 

blandat med 50% AMA-jord. 54 träd står i AMA-jord och 21 träd står i ren makadam 

32–63 mm.  

 

                                                 
16 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Alla träd var av storleken 30–35 cm i stamomkrets och levererades i klump vid 

plantering. Träden står i en yta med gräs och är friväxande. Vitalitetsbedömning av 

träden saknas i dokumentet. 

 

De träd som står i AMA-jord och ren makadam planterades hösten 2009 och de träd 

som står i koljord planterades 2010. Mått på stamomkrets hos träden har tagits vid fyra 

tillfällen mellan april 2013 och oktober 2016. Två av dessa tillfällen var under 2013; 

först april och sedan november.  

 

Anledningen till att Herrhagsvägen valdes ut är på grund av att det används tre olika 

växtbäddar på samma område och för att det i dokumentet inte fanns tillräckligt med 

mätdata där biokol i någon form används. Anledningen till att träden planterades i 

koljord och inte i kolflisblandningen som har nämnts ovan är för att detta fortfarande är 

under en testperiod och olika typer av blandningar testas för att komma fram till den 

bästa blandningen. Och i Herrhagsvägen så testades koljordblandningen.  

 

Slumpmässigt valdes 15 träd per typ av växtbädd ut för att räkna ut medelvärde och 

standardavvikelse på trädens tillväxt i stamomkrets mellan april 2013 och november 

2016. Medelvärdet visar att träden som stått i den växtbäddstyp med AMA-jord har den 

bästa tillväxten i stamomkrets med 12,6 cm mellan april 2013 till oktober 2016 (figur 

11). Därefter kommer träden som står i koljord med en medeltillväxt på 10,1 cm. Och 

minst tillväxt har träden som står i ren makadam 32–63 mm med 6,7 cm.  

Figur 11. Medelvärde och standardavvikelse på träds stamomkrets. Träden har tre olika 
växtbäddar, AMA-jord + biokol, makadam 32–63 mm samt AMA-jord. Träden har vuxit under 
samma miljöförhållanden. Mätningarna är utförda mellan april 2013 och oktober 2016 
 (Bild: Malin Boman). 
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Diskussion 

 

Biokol har som vi vet använts under många år om vi tittar tillbaka i historien samt de 

uråldriga terra preta jordarna som funnits i tusentals år (Nature Publishing Group 2006). 

Detta just på grund av sin jordförbättrande förmåga, där marken får en bättre struktur 

såsom god porstruktur samt bra vattenhållande förmåga. Men även för sin goda 

näringsupptagning som blir lättillgänglig för våra växter (Thies & Rillig 2009).   

 

Den traditionella växtbädden med skelettjord är nu en metod som har använts under 

många år och har gett positiva resultat i hårdgjorda ytor i stadsmiljö. Ständig förbättring 

och effektivisering är något alla eftersträvar inte bara inom trädgårdsyrket. Därför har 

biokol kommit upp som en ny variant för att ytterligare förbättra för våra stadsträd. Fast 

som med det mesta krävs det en testperiod för att kunna se resultat.  

 

Hur använts biokol i växtbäddarna i Stockholm Biochar Project?  

Som ren produkt används biokolet bara i första lagret i växtbädden. Tanken är att 

biokolet ska binda de näringsämnen och föroreningar som biokol längre upp i 

växtbädden inte hunnit absorberat. Forskning om hur denna teori fungerar finns inte 

idag men utifrån biokolets struktur, porositet och absorberingsförmåga så vet vi att 

biokolet kommer binda både näring och vatten (Thies & Rillig 2009) och därför tror jag 

att biokol kan ta upp föroreningar. Det går dock inte att säga vilka föroreningar biokolet 

binder, inte heller vilken omfattning detta sker i. Om biokolet skulle binda föroreningar 

har den då sån effekt så att det har en betydelse av exempelvis minskade utsläpp till 

vårat dagvatten? Eller binder biokolet så lite föroreningar så det inte har någon markant 

effekt?  

 

Biokolet används i resterande delen av växtbädden blandat med någon form av näring, 

alltså med antingen kompost, NPK eller organiskt material. Detta för att ladda biokolet 

med näring som då blir åtkomligt för växten. Det som framgår är att det använder sig av 

dessa tre olika näringsgivor för att testa vilken som är bäst men mitt antagande är att det 

även handlar om tillgång och pengar.  
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75% stenflis med fraktionen 2–6 mm och 25% näringsberikad biokol används i trädens 

planteringsgrop i växtbädden och går även att användas i perenna planteringar19. Detta 

är en bra blandning enligt mig men vad är det som gör att just denna proportion av 

blandning är bra? Det kanske går att använda sig av 50% stenflis och 50% 

näringsberikad biokol som är lika bra eller bättre? Det jag har förstått är att det alltid är 

ute efter en luftig struktur för växters rötter. Men hur stor är skillnaden på syreinnehållet 

mellan olika proportioner, och hur skiljer sig näringsinnehållet i det olika portionerna? 

Eller är det samma princip som proportionerna mellan makadam och biokol eller AMA-

jord? Om mängden av biokol eller AMA-jord ökar och makadam 90–100 mm minskar 

så finns risken att marken packas (Slagstedt, Gustavsson & Stål 2015). 

 

Hur sker själva anläggandet och med biokol för nyplantering respektive befintliga 

träd?  

Arbetsgången och uppbyggnaden av en skelettjord har inte ändrats annat än att biokol 

används istället för AMA-jord och några förändringar av dimensioner på makadamen.  

Skelettjorden används i många städer idag och även i andra länder, vilket är ett bevis på 

att denna modell har fungerat bra. Därför tror jag att skelettjorden har betydelse att 

fortfarande användas och om biokol kan förbättra denna grundmodell med skelettjord 

ytterligare så är det bara positiv för våra stadsträd. 

 

Det vi vet förbättras genom att använda biokol är minskade utsläpp av koldioxid 

(Nyström 2016; Lehmann & Joseph 2009; IBI 2017). Vilket kan tyckas är skäl nog för 

ökad användning av biokol. Stockholm Biochar Projects mål är att öka medvetenheten 

för vårt klimat samt engagera befolkningen i Stockholm stad att bidra till att sänka 

koldioxidhalten i atmosfären. Om biokol även kan förbättra stadsträdens tillväxt och  

livslängd så borde biokol användas mycket mer och inte bara i Stockholm stad.  

 

Vilka parametrar används för att bedöma biokolets effekt på trädet tillväxt i 

Stockholm stad? 

För att mäta trädets tillväxt finns det många parametrar att använda sig av (Sjögren 

2015). Vilken av dessa som används beror självklart på vad som skall undersökas. I 

Stockholm stad mäts stamomkrets en gång per år för att se hur tillväxten ser ut och för 

att det ingår i deras garantiskötsel ut till kund. Detta är en bra metod för att se trädets 

                                                 
19 Björn Embrén. Trädspecialist, Trafikkontoret Stockholm stad, telefonsamtal den 28 oktober 2016. 
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tillväxt från år till år, och det är enkelt att se om något träd har en mindre tillväxt 

jämfört med andra träd i samma område. Därför kan åtgärder snabbare ske på ett enskilt 

träd innan det är försent och trädet i värsta fall kanske dör, vilket då kan blir dyrt att 

byta ut.  

 

Detta borde vara en standard inom trädgårdsbranschen att mått på alla träd skall ingå 

som en garantiskötsel, något jag inte hört innan. Men frågan blir då under hur många år 

garantiskötseln ska hålla och vilken garanti som lovas för just tillväxten. Det är svårt att 

garantera en tillväxt i centimeter efter exempelvis tre år eftersom det är levande träd det 

handlar om. Men det går att garanterar att trädet har etablerat sig och börja växa med 

hjälp av måtten då tillväxt av trädet är ett bevis på etablering. 

 

En fråga är också om det räcker att mäta stamomkrets för att påvisa trädets tillväxt eller 

om det vore bättre att kombinera flera olika mätmetoder. Personligen tycker jag att två 

mått ger mer bevis på tillväxt. Till exempel skulle stamomkrets kunna användas för att 

mäta tillväxten i stammen, men sen även mäta skottillväxten för att se hur kronans 

tillväxt ser ut. Detta ger då mått på två delar av trädet som ger ett säkrare bevis på hela 

trädets tillväxt. Fast att hantera mer mätdata tar tid som då också kostar pengar, därför 

kanske det ändå räcker med stamomkrets som skötselgaranti för kunden. 

 

Om en studie skall utföras på träden för att bevisa biokolets effekt på träden så tycker 

jag däremot att det vore bättre att applicera de mått som nämnts ovan för att styrka 

studiens trovärdighet. Det som även bör tas hänsyn till vid en sådan studie är andra yttre 

faktorer som kan påverka trädens tillväxt. Alltså vattenmängd, väder, vilken typ av 

näring träden fått, sjukdomar och även titta på hur växtbädden är uppbyggd.  

 

Vilka effekter har kunnat uppmätas? 

Det som går att utläsa av diagrammet (figur 11) var att AMA-jorden gav den största 

tillväxten mellan april 2013 och oktober 2016. Det som måste tas hänsyn till är att dessa 

träd planterades ett år tidigare än de träd med koljordblandningen vilket medför att 

träden har haft en längre tid att växa och etablera sig. Det går även att utläsa att träden i 

AMA jorden har en större spridning än vad träden har som fått växa i koljorden (figur 

11), vilken kan ses som en negativ aspekt då eftersträvan av träd med en jämn tillväxt är 

att föredra i en offentlig miljö. Spridningen kan även bero på AMA-jorden inte är 
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tillräckligt homogen så att träden får olika mängd med näring och även har olika 

vattenhållande förmåga. Träden som står i koljorden har inte lika markant spridning, 

vilket kan bero på att denna koljord håller en jämnare fuktighet, då biokol har en god 

vattenhållande förmåga (Thies & Rillig 2009). Koljorden kanske även kan hålla en 

jämnare näringsnivå och lakas inte ut lika lätt som AMA-jorden eventuellt kan göra, 

och det bidrar då till en jämnare tillväxt på samtliga träd. Trots att koljorden hade en 

påvisad mindre tillväxt än AMA-jorden så har biokolet andra positiva effekter, där en 

sådan effekt är minskade koldioxidutsläpp (Steiner et al 2010).  

 

För träd i stadsmiljö kanske eftersträvan av en snabb och kraftig tillväxt inte är 

önskvärt, utan det är bättre med träd som växer något långsammare och då hinna bilda 

en kraftig krona och även då bli långlivad.  

 

De träd som växer i ren makadam med dimensionerna 32–62 mm har minst tillväxt 

(figur 11) vilket kan bero på den näringsbrist som råder och även att vatten dräneras 

bort snabbt genom håligheterna. Det är ändå fascinerande att träden faktiskt växer trots 

de hårda förhållandena vilket är ett bevis på träd otroliga livskraft och 

anpassningsförmåga. 

 

Trovärdigheten på resultatet hade varit högre om flera parametrar undersökts på trädens 

tillväxt. Även yttre faktorer som påverkar trädets tillväxt såsom vattenmängd, väder, 

näringsgiva, samt uppbyggnad av växtbädden. Trovärdigheten hade även ökat om fler 

individer använts i undersökningen som då kunde jämnat ut yttre faktorers påverkan. En 

annan aspekt som kunnat ökat trovärdigheten är att jag utfört mätningen själv, då vi inte 

vet hur den person som tagit måttet utfört mätningen. Personen kanske inte varit 

konsekvent och tagit måtten likadant på alla träd, det är något jag inte vet vid 

användandet av någon annans rådata.  

 

Utifrån det uträkningar och diagram som jag har presenterat går det därför inte att dra 

slutsatsen att någon av dessa växtbäddstyper har den bästa effekten på trädens tillväxt. 

Det krävs alltså mer omfattande undersökningar där fler parametrar undersöks. Det 

kärvs även en längre period för att kunna bevisa att biokol har god effekt på trädets 

tillväxt, 6–7 år räcker inte.  
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Förslag till vidare forskning  

Det finns teorier om att den biokol som används som ren produkt i växtbädden ska 

fånga upp föroreningar som annars skulle lakas ut i dagvattnet. Men bakom denna teori 

finns ingen forskning och därför finns det behov att undersöka detta vidare. Det som går 

att undersöka är vilka föroreningar som biokolet kan ta upp i växtbädden, om finns det 

föroreningar som är svårare för biokolet att binda och i så fall vilka samt hur länge 

biokolet binder dessa föroreningar innan det släpps ut i marken. Det går även att titta på 

skillnaden mellan en växtbädd som har detta lager av ren biokol och en växtbädd som 

inte har någon ren biokol. En annan aspekt som går att undersöka är hur träden påverkas 

av det rena biokolet, och då göra en jämförelse med träd som inte växter med rent 

biokol. 

 

Ett annat behov för vidare forskning är att undersöka skillnaden mellan olika 

näringsgivor som blandas med biokolen. Vilken av de olika näringsgivorna som 

används har den bästa effekten på trädet när det blandas med biokol? Det går även att 

jämföra vilken av näringsgivorna som ger bäst effekt och samtidigt har minst belastning 

på vår miljö. 

 

Det går även att undersöka vidare vilka effekter biokol har på träd och då använda sig 

av flera parametrar för att öka trovärdigheten, vilket har nämnts ovan. Det skulle även 

vara intressant och titta på hur olika arter av vedartade träd reagerar på biokol. Finns det 

arter som inte trivs med biokol i sin växtbädd? Där skulle det speciellt vara intressant att 

undersöka surjordsväxter och om dessa trivs i biokol eller om något kanske måste 

tillföras i biokolen för att skapa en trivsam miljö för dessa växter.  

 

Ett område som också bör undersökas vidare är långtidseffekterna vid användandet av 

biokol i träds växtbäddar. Hur kommer trädens vitalitet och tillväxt se ut om 20–50 år 

eller längre? Ur ett hållbarhets perspektiv så vill vi att träd ska hålla sig friska och vitala 

under många år framåt. Hur kommer biokolet förändras med tiden, kommer det alltid 

hålla samma struktur och goda vattenhållande förmåga eller kommer biokolet försämras 

med tiden, vilket kan påverka trädets livskvalité?   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

• Hur anläggs växtbäddarna? Nyplantering respektive renovering? 

• Varifrån kommer den biokol ni använder? 

• Bearbetas biokolen innan ni använder det? I så fall hur? 

• Finns det då biokol som ni använder som inte har bearbetats innan? 

• Har ni tittat på hur de växter som fått sina växtbäddar renoverade mår? 

• Vilka parametrar tittar ni på i så fall?  

• Vilka effekter har kunnat uppmätas? 

• Har ni varit in och kollat på rotsystemet efter en renovering? 

• Har ni några framtida planer för att förbättra för gatuträden ytterligare? 


