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INLEDNING

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en trädplan. Planterade träd i 
stadsmiljö är värdefulla ur många aspekter. De bidrar bland annat till biologisk mångfald, 
klimatanpassning, människors hälsa och en trivsam utemiljö för invånarna i Kalmar. Av 
olika anledningar kan det vara nödvändigt att ta bort och ersätta träd. Denna plan berättar 
om hur kommunen ska arbeta med det.

Syfte och mål
Syftet med trädplanen är att säkerställa att 
Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av 
olika ålder och arter. Därför har Kalmar 
kommun valt att ta fram en trädplan som 
beskriver hur det arbetet ska bedrivas. Målen 
för planen har varit följande:
• Samla kunskap om träden i Kalmars 

stadsmiljö
• Ta fram riktlinjer för planering och skötsel 

av träd
• Identifiera områden där träd i dåligt skick 

behöver ersättas inom de närmaste åren

I samband med planen har även en rutin 
för löpande registrering av nyplanterade 
och borttagna träd tagits fram. Kommunen 
har en träddatabas med uppgifter om bland 

annat trädens ålder, storlek och vitalitet. 
Rutinen syftar till att databasen ska uppda-
teras kontinuerligt så den kan användas som 
underlag för trädarbeten. 

Planens upplägg
Trädplanen består av två delar. I den första 
beskrivs lagstiftning som berör träd, ekosys-
temtjänster som träd bidrar med i stadsmiljö, 
trädens historia i Kalmar samt kommunens 
riktlinjer för planering och skötsel av träd 
i stadsmiljö. Den andra delen är en hand-
lingsplan för områden med träd i dåligt 
skick, denna är under framtagande. Den ska 
prioritera områden där åtgärder behöver 
genomföras de närmaste åren. Tidsplan och 
budget ska finnas med. Uppdelningen mellan 
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INLEDNING

dokumenten har gjorts för att enklare aktuali-
sera riktlinjerna eller prioritering av områden 
när behov uppstår. 

Avgränsning och  
användningsområde
Planen handlar om planterade träd på 
allmän platsmark som förvaltas av kommu-
nen. Träd på naturmark eller privat mark 
omfattas inte. Den geografiska avgränsning-
en för planen är Kalmar tätort, även om 
riktlinjerna med fördel kan tillämpas även i 
andra tätorter i kommunen.

Målgruppen för trädplanen är i första hand 
handläggare inom Kalmar kommun som 
kommer i kontakt med träd i plan- och 
byggprocessen. Planen vänder sig även till 
de tjänstemän som arbetar med trädvård på 
kommunen. Detta gäller även konsulter som 
efter uppdrag av Kalmar kommun arbetar 
med träd i tätort. Planen kan även läsas av 
fastighetsägare och allmänheten som har 
intresse av att veta mer om hur kommunen 
arbetar med träd i stadsmiljö.

Slottsallén. 
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Biotopskydd
Alléer är en av de biotoper som omfattas av 
ett generellt skydd enligt 7 kapitlet 11 § punkt 
1 miljöbalken och 5 § förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. En allé 
definieras som lövträd planterade i en enkel eller 
dubbel rad som består av minst fem träd längs 
en väg eller det som tidigare utgjort en väg 
eller ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 
övervägande del utgöras av vuxna träd. Enligt 
Naturvårdsverkets handbok definieras vuxna 
träd som träd som har minst 20 centimeter dia-
meter i brösthöjd eller som är minst 30 år gamla. 
Skyddet gäller inte om allén är i omedelbar an-
slutning till bebyggelse. Någon exakt definition 
av detta finns inte, men det handlar om mycket 
korta avstånd, exempelvis där träden kan orsaka 
skada på byggnader.

För att ta bort träd i en biotopskyddad allé krävs 
en dispens från länsstyrelsen. Normalt kan säker-
hetsskäl eller exploateringar av stort samhällsin-
tresse vara skäl för dispens. Dispensen kan fören-
as med villkor om till exempel återplantering 
eller att trädet ska tas tillvara som faunadepå. En 
faunadepå är död ved som på olika sätt kan tas 
tillvara för att gynna insektsarter.

Skyddsbestämmelser  
i detaljplan
I en del detaljplaner finns bestämmelser om 
marklovplikt för trädfällning. Oftast gäller be-
stämmelsen specifika träd eller träd över en viss 
tjocklek. Särskilt i en del äldre detaljplaner finns 
däremot generella bestämmelser för hela plan-
området. Anledningen till skyddsbestämmelsen 
bör förklaras i planbeskrivningen för att under-
lätta handläggningen av marklovsansökningar.

Naturminnen
En del gamla träd är skyddade som naturminnen 
enligt 7 kapitlet 10 § miljöbalken. Även där krävs 
dispens från länsstyrelsen för åtgärder som kan 
skada trädet. Inom det område som trädplanen 
omfattar finns till exempel några gamla ekar 
som är skyddade som naturminnen.

Fridlysta arter
Gamla träd kan hysa arter som är fridlysta enligt 
artskyddsförordningen (2007:845).  Ett exempel 
är skalbaggen läderbagge, som lever i gamla 
ihåliga träd.

LAGSTIFTNING SOM BERÖR TRÄD
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Samråd vid påverkan av 
särskilt skyddsvärda träd
Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken ska en an-
mälan för samråd göras för åtgärder som kan 
komma att väsentligt ändra naturmiljön, även 
om åtgärden inte omfattas av någon annan 
tillstånds- eller anmälningsplikt. Anmälan 
görs till länsstyrelsen, som kan förelägga om 
åtgärder för att begränsa eller motverka skada 
på naturmiljön eller, om det är nödvändigt, 
förbjuda verksamheten. Naturvårdsverket har 
tagit ställning till att åtgärder som påverkar 
träd som omfattas av åtgärdsprogrammet för 
särskilt skyddsvärda träd ska anmälas för sam-
råd, se Naturvårdsverkets hemsida.

De träd som avses är jätteträd (levande eller 
döda träd med en diameter över 1 meter i bröst-
höjd), mycket gamla träd (tall, gran, ek och bok 
som är över 200 år, övriga trädslag över 140 år) 
och grova hålträd (levande eller döda träd med 
diameter över 40 centimeter i brösthöjd och 
utvecklad hålighet i huvudstammen). Åtgärder 
som kan behöva anmälas för samråd är exem-
pelvis avverkning, toppkapning, kraftig beskär-
ning och grävarbeten som påverkar trädets 
rotsystem. 
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Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för alla de värden som naturen levererar till människ-
an. Man brukar dela in dem i producerande, reglerande, kulturella och understödjande tjänster. 
Planterade träd i staden har förstås mycket begränsad betydelse som producenter av material 
och mat, men har stor betydelse för övriga ekosystemtjänster. Bland annat handlar det om att 
främja stadens biologiska mångfald samt bidra positivt till människors hälsa.  

Biologisk mångfald
Träd nyttjas, oavsett art och ålder, av en 
mängd andra arter. De erbjuder boplatser och 
skydd, nektar, pollen, frön och frukter ger 
föda och de erbjuder växtplatser för mossor, 
lavar och svampar. Generellt ökar trädens 
värde med åldern eftersom gamla träd er-
bjuder fler olika strukturer och substrat som 
kan användas av andra arter. Håligheter och 
döda partier är till exempel värdefulla och 
nödvändiga för många insekter. Dilemmat är 
att när träden börjar bli riktigt värdefulla ur 
ett naturvårdsperspektiv ökar också risken 
för att de ska orsaka skador på människor 
eller egendom, till exempel genom nedfal-
lande grenar eller stormfällning. En korrekt 
bedömning av riskerna är viktig för att 
biologiskt värdefulla träd inte ska avverkas 

i onödan. Ett ihåligt träd behöver inte vara 
försvagat och ett tillsynes helt friskt träd kan 
vara känsligt för storm på grund av olämplig 
beskärning eller markarbeten i närheten.

Träd som självklart skulle sparas som natur-
vårdsträd i skogsmark kan behöva avverkas av 
säkerhetsskäl i bebyggda miljöer. När gamla 
träd med håligheter och döda partier måste tas 
bort bör stammarna tas tillvara som så kallade 
faunadepåer, alltså upplag av ved som lämnas 
för att gynna i första hand insekter, men även 
till exempel. svampar. Kalmar kommun har 
börjat arbeta med detta och har bland annat 
ett större vedupplag norr om golfbanan vid 
Värsnäs.

TRÄDENS EKOSYSTEMTJÄNSTER
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Träd kan: 

• vara värdefulla biotoper för insekts-  
och djurfaunan, vilket gynnar  
biologisk mångfald

• minska belastning på dagvattennätet
• ta hand om luftföroreningar
• stimulera barn till lek, rörelse och lärande 

om naturen

• ge skugga och vindskydd
• ha en positiv inverkan på människors 

hälsa genom bland annat höga estetiska 
världen, lockar till utomhusaktiviteter, ökar 
livskvaliteten för stadens invånare

• ge en plats en unik identitet, hjälpa till 
med orienteringen i stadsrummet
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Kalmar kommun tillhör en så kallad värde-
trakt för ädellövskog, alltså ett område som 
hyser extra stora naturvärden knutna till just 
den naturtypen. Inventeringar har visat att 
det finns ekskogsmiljöer i och i nära anslut-
ning till Kalmar stad som är av nationell 
toppklass när det gäller vedlevande insekter. 
Samtidigt är flera av områdena så små att de 
kan få svårt att behålla sitt värde på sikt om 
det inte finns möjlighet för arterna att sprida 
sig mellan de olika områdena. Ofta finns ock-
så ett för stort åldersglapp mellan de äldsta 
och de yngre träden. Det är därför viktigt 
att vara rädd om de medelålders träd som 
relativt snart börjar utveckla riktigt höga bio-
logiska värden. Alléer och enskilda stadsträd 
kan hjälpa till att stärka kopplingarna mellan 
de värdefulla naturområdena. Det är därför 
önskvärt att inhemska trädslag och särskilt 
ek används där det är lämpligt.

Klimatanpassning
För att Kalmar ska fortsätta att vara en håll-
bar kommun ur ett långsiktigt perspektiv 
behöver klimatförändringar tas i beaktning. 
SMHI har tagit fram två scenarier på hur 
klimatet kan förändras i vårt län fram till år 
2100. Vilket scenarie som är mest troligt beror 
på hur mycket fossilt bränsle som kommer 
att fortsätta att användas globalt. Båda sce-
narierna visar emellertid på att nederbörden 
kommer att öka, särskilt under vinter- och 
vårsäsongen. Vegetationsperioden kommer 
att förlängas och antalet varma dagar kom-

mer att bli fler. Extremväder kommer även 
med stor sannorlikhet bli vanligare.

Träd och annan vegetation kan absorbe-
ra vatten och minska konsekvenserna vid 
kraftiga skyfall. Trädkrona och löv hejdar 
dessutom nederbörd innan den faller ner till 
marken, vilket minskar belastningen på det 
befintliga vatten- och avloppsnätet.  För att 
hantera klimatförändringarna är träd och 
annan vegetation är därför viktigt att ha med 
i grönstrukturen. Ett enskilt träd kan inte 
samla upp all nederbörd under ett kraftigt 
skyfall, men flera kan tillsammans bidra till 
att en gata inte svämmas över med vatten. Ett 
stort träd kan ta upp flera hundra liter vatten 
per dygn.

Med antalet varma dagar kombinerat med 
låg nederbörd under sommaren ökar risken 
för värmebölja. Den vanligaste definitionen 
av värmebölja är när dygnets högst tempe-
ratur har varit över 25 grader i minst fem 
dagar. Detta förekom senast sommaren 2018 
i stora delar av landet, där bland Kalmar. Ut-
satta grupper vars hälsa kan drabbas negativt 
av värmebölja är särskilt barn och äldre. Un-
der varma dagar erbjuder träd skugga både 
på gata och i park, vilket inte endast bidrar 
till en mer klimatanpassad stad, utan också 
en mer trivsam stadsmiljö att vistas i.
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Människors hälsa
Träd och annan vegetation har länge betrak-
tats  vara lugnande och hälsofrämjande för 
människor. Forskning visar på att det finns ett 
samband mellan människors hälsa och utom-
husmiljön. Närheten till natur minskar bland 
annat risken för stress, samt får människor att 
återhämta sig snabbare efter sjukdom.

Enligt en stor studie gjord i Kanada bidrar 
närheten till träd inte endast till personers 
upplevelse om en bättre hälsa, utan minskade 
också risken för att personer skulle drabbas 
av flera sjukdomar. Efter att ha tagit hänsyn 
till andra parametrar som ålder och utbild-
ning visade sig träd fortfarande ha en positiv 
effekt på hälsan.

Grönområden och gröna stråk inbjuder också 
till promenader och fysisk aktivitet, vilket 
bidrar även på så vis till att personer håller 
sig friska. Det har i forskning visat sig att 
närhet till träd och grönska ökar människors 
benägenhet att ta sig ut och motionera. Per-
soner söker sig även ofta till dessa områden 
för rekreation och socialt umgänge. Gröna 
inslag i stadsmiljön, som till exempel träd, 
bidrar därför till bättre välmående för många 
personer.

Barns lek och lärande
Det finns även forskning som visar på att träd 
och annan vegetation på skolgårdar stimulerar 
barns fysiska aktivitet och minskar risken att 

utsättas för UV-strålning. Det är därför viktigt 
att tänka på hur skolgårdar planeras. Träd i 
bostadsnära områden och parker är också vik-
tiga för att stimulera till barns lek och läran-
de. Möjligheten att klättra upp i ett träd eller 
gömma sig bakom buskar skapar spännande 
platser i rummet. Träd kan även användas i 
pedagogiska syften. Med blomning och höst-
färg kan årstidernas växlingar tydas och olika 
frukter och bär visar på dess artrikedom. Det 
bidrar med en större förståelse om vår värld 
och uppmuntrar till kreativitet. 

Plats och identitet
Äldre träd i stadsmiljön utgör ofta inverkan 
på platsens identitet och visar på en kontinu-
itet i stadsutvecklingen. Träd längs med en 
gata kan hjälpa till med orienteringen i stads-
rummet och minska skalan på höga bygg-
nader. Beroende på hur trädet är placerat 
kan det också uppmuntra till socialt samspel 
på platsen. Det finns tillfällen då invånare 
engagerar sig i frågor om trädfällning, vilket 
visar på hur viktiga de är för upplevelsen 
av närmiljön. Detta ökar livskvaliteten för 
stadens invånare.
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Planteringen av träd och deras placering i stadsmiljön är en del av Kalmars historia. En del 
av träden har ett stort kulturhistoriskt värde som stadsbyggnadselement från olika stile-
poker. Bland annat har träd länge betraktats ge hälsofrämjande och förskönande intryck i 
stadsmiljön. Genom tiden har det emellertid skiftat om hur detta på bästa sätt kan uppnås 
genom olika sorters trädideal. Under perioder har även trädens olika funktioner i stadsmil-
jön varit viktiga, till exempel genom att skapa brandgator där träd förhindrar eld att spridas 
mellan husen. Idag talas det istället mycket om trädens ekosystemtjänster.

Kvarnholmen
Trädens historia på Kvarnholmen börjar 
relativt sent i samband med att befästningen 
långsamt började avvecklas år 1786. Efter att 
Skåne och Blekinge hade övergått till att bli 
en del av Sverige behövdes inte garnisonen 
längre. År 1797 kom en kunglig befallning 
om att stadsportarna skulle lyftas av. Det 
innebar att staden i fortsättningen skulle 
vara öppen dygnet runt och inte hålla por-
tarna stängda under nattetid. När Kalmar 
stad – föregångaren till kommunen – fick ta 
över den statliga marken på forti- 
fikationsvallarna började hamnen byggas  
och delar av befästningar revs för att ge 
plats för grönska.

Sällskapet Dryaden bildades för första gången 
år 1856 och fortsatte driva försköningen av de 
gamla fortifikationsvallarna efter att staden 
hade fått brist på medel. Utöver bidrag från 
enskilda medlemar bidrog Kalmar Sparbank 
och Kalmar Utskänkningsbolag med peng-
ar för planering och plantering av träd på 
den forna fästningen runt om Kvarnholmen. 
Många av de träd som står på Kattrumpan 
och området runt Västerport är planterade 
under denna tid. Senare har det upptäckts 
att flera av de planterade träden som står på 
befästningsmuren förstör murverket med sina 
rötter. Muren sköts idag om kontinuerligt för 
att skadorna inte ska bli allvarliga. Sällskapet 

TRÄDENS HISTORIA I KALMAR
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Dryaden avslutade sitt arbete under 1860-talet 
men bildades igen år 1905 för att istället ägna 
sig åt konst i stadsmiljön.

Under garnisonstiden hade inga trädplan-
teringar i större utsträckning tillåtits på 
Kvarnholmen för att inte störa den militära 
verksamheten. I den ursprungliga rutnäts-
planen var det inte tänkt att ha träd stående 
längs med gatorna. Kvarnholmens rutnäts-

plan med gatukaraktär, platsbildningar och 
tomtstruktur är klassad som riksintresse och 
har därmed ett nationellt värde. Det innebär 
att riksintresset i många fall har företräde 
i en konfliktsituation med andra intressen. 
Idag går det att hitta omkring 800 träd på 
Kvarnholmen, varv de vanligaste trädslagen 
är olika typer av lind och oxel. Andra före-
kommande trädslag är bland annat skogsalm, 
platan och skogslönn.

Västerport och Gamla vattentornet.
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Stadsparken
Stadsparken kallas ibland för ”Kalmars 
gröna finrum” och ligger bredvid slottet. 
Den anlades under åren 1877-1880 genom en 
donation från grosshandlade Johan Jeans-
son. Inspiration för parkens utformning är 
hämtad från den romantiska och engelska 
stilen. Som förebild har naturen använts. 
Mjuk linjeföring och varierande växtlighet 
skapar olika rum i parken. Trädslagen i 
stadsparken är en blandning av inhemska 

och exotiska arter. En del skogsalmar och 
skogslindar finns kvar sedan parken anla-
des. Exotiska trädarter som går att finna i 
stadsparken är bland annat näsduksträd och 
körsbärsträd. År 1985 blev parken utnämnd 
till Sveriges vackraste stadspark. Än idag är 
det en välbesökt plats för parkvistelse och 
promenader mellan slottet och Kvarnhol-
men. I parken ligger även en restaurang och 
stadens Konstmuseum.

Stadsparken
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Trädalléer
Runt om i Kalmar finns flera trädalléer. De är 
vanliga längs med eller i mittstråket av vägar. 
Deras funktion är flera. Utöver att bidra till 
en mer trivsam utemiljö kan träden bidra till 
att rena luften på platsen. Tidigare anlades de 
också för att fungera som brandgator för att 
hindra eld att spridas mellan husen.

En centralt anlagd trädallé finns på Esplana-
den. Den sträcker sig från Sveaplan till Ros-
tad och förekommer för första gången i Kal-
mars stadsplan upprättad år 1879. Omkring 
förra sekelskiftet var det vanligt att planera 
in esplanader för att släppa in mer ljus och 
luft i de tidigare stenstäderna. En av stadsin-
genjör C. H. Öhnells ambitioner med den nya 
stadsplanen för Kalmar var att flera esplana-
der skulle anläggas runt om staden och dess 
tänkta nya bebyggelse. Planen förverkligades 
endast delvis och en av esplanaderna anla-
des. Hus som stod i vägen fick rivas och träd 
planterades i mitten av gatan som en allé. År 
1907 stod Esplanaden färdig och består av 
lind. I närheten sträcker sig också Slottsallén. 
Den anlades när Fortifikationsvallarna hade 
övertagits av Kalmar stad för att skapa ett 
promenadstråk mellan slottet och Kvarnhol-
men. Slottsallén består av många skogslindar.

Exempel på några andra trädalléer i Kalmar 
är Skälby Kungsgård med bland annat ask, 
Södra Kanalgatan med sina parklindar, samt 
längs med Erik Dahlbergs väg där flera olika 

trädarter är planterade sedan 1960-talet.

Vilda träd i stadsmiljön
I och kring Kalmar finns flera områden 
med gamla ekar. De är rester från ett tidi-
gare större område av sammanhängande 
lövskog som fram till för omkring 150 år 
sedan dominerade södra Sverige. Under 
stormarkstiden betraktades ekar som vär-
defulla för skeppsbygge och därför fanns 
det förbud mot att avverka dem. Ekar fick 
därför stå kvar i det annars hårt brukade 
odlingslandskapet. Detta så kallade ekre-
gale kvarstod fram till år 1875 (på kyrkans 
marker ända till år 1935). Därefter började 
också eken avverkas i stor utsträckning.

Under 1900-talet har ekens betydelse föränd-
rats. Från att brukas industriellt och vara ett 
störande element i odlingslandskapet betrak-
tas eken idag inneha flera skyddsvärda na-
tur- och kulturvärden. Ekar och andra gamla 
träd utgör livsmiljö för ett stort antal organis-
mer och är viktig för den biologiska mångfal-
den. Några av de finaste och bevarandevärda 
kvarvarande bestånden av gamla ekar, både 
nationellt och globalt, går idag att finna längs 
med kusttrakterna i Kalmar län. Även inne 
bland bebyggelsen finns en del gamla ekar. 
De kvarstående gamla ekarna i den bebyggda 
staden står emellertid mer spridda.

I Kalmar finns även områden med gammal 
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tallskog, där många träd är runt 150 år gam-
la. I det annars brukade skogslandskapet är 
så gamla träd ovanliga. Gamla tallar i soligt 
läge är hemvist åt en del speciella arter, till 
exempel skalbaggen reliktbock. De gamla 
tallarna och ekarna utgör också en viktig del 
av Kalmars grönstrutkur och biodiversitet.

Andra planterade träd
Efter att Kvarnholmen hade byggts under 
mitten av 1600-talet har jordbruksmark  
successivt tagits i anspråk för stadsutveck-
ling. Synen på jordbruksmark och stads- 
utveckling har efter det förändrats. Idag är 
inriktningen istället att staden ska förtätas 

och jordbruksmark ska bevaras. Detta  
innebär emellertid att många träd i staden är 
planterade allteftersom nya stadsdelar har 
vuxit fram. Flera av dem är dessutom plantera-
de på privat mark. Även om kommunen inte 
har rådighet över dem, bidrar de till ett mer 
grönt Kalmar. Rönn och oxel är exempel på 
arter som ofta planterats på privat kvarter-
smark. När nya områden planeras behövs 
både befintliga och eventuella nya träd tas 
med i beaktande för gestaltningen av ute-
miljön, liksom olika ekosystemtjänster som 
de kan bidra med.

Kvarteret Valnötsträdet, slottsallén.
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Esplanaden - då och nu

Den nyanlagda Esplanaden i Kalmar, troligtvis i slutet av 1800-talet

Esplanaden 2018. 



18

RIKTLINJER FÖR PLANERING, 
PROJEKTERING OCH BYGGNATION

Genom att ge trädet de förutsättningar det behöver med en bra växtplats och skydd mot 
skador har trädet större chans att bli livskraftigt. Följande riktlinjer är formulerade för att på 
bästa sätt ta hand om Kalmars trädbestånd när planering, projektering och byggnation sker.

Mångfald
De flesta av de äldre träden i staden är arter 
som man hittar naturligt i en rik skogsmiljö 
och som har stora krav på markfukt och nä-
ring. Den hårdgjorda miljön i staden har ofta 
ett högt pH-värde i marken och ett varmt och 
torrt klimat. Genom att titta på de exotiska 
arterna kan träd som hittas bättre tål dessa 
markförutsättningar.

Genom att plantera trädarter som redan har ett 
naturligt försvar mot skadegörare minskar ris-
ken att hela trädbestånd utplånas. Detta för att 
minimera sjukdomar som helt utplånar stadens 
trädbestånd som exempelvis almsjukan. Därför 
är det viktigt att ha en artvariation. 

För att bevara mångfalden av olika arter bör 
man noga tänka igenom vad man planterar 
för växter. Invasiva arter som exempelvis 
tysklönn (Acer pseudoplatanus) bör undvi-

Lind 17 %

Lönn 13%

Oxel och 
rönn 10%

Ek 9%Björk 
8%

Körsbär 
8%

Alm 6%

Ask 4%

Övriga 25 %

Artfördelning bland träden  i Kalmar tätort 2018.
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kas. Frukt- och bärträd kan också vara något 
som kan ge en extra dimension åt staden 
då de ofta har en rik blomning och även ger 
skörd under året. När fruktträd planteras på 
offentlig mark i till exempel parkmiljö bör 
arter med stora kvaliteter väljas. 

Åldersfördelning
I planeringsarbetet bör man också satsa på en 
fördelning mellan långsam- och snabbväxan-
de träd. Det är också viktigt att komma ihåg 
att ett stort och gammalt träd bidrar med 
betydligt fler värden än ett litet och nyplan-
terat träd. Det går därför inte att ersätta ett 
stort träd mot ett antal mindre träd och tro 
att dessa bidrar på samma sätt, då äldre träd 
är särskilt värdefulla både ur ett biologiskt 
och ett kulturhistoriskt perspektiv. En sund 
åldersfördelning är därför eftersträvandsvärt 
att ha i trädbeståndet.

Inventering
En inventering av våra stads- och gatuträd har 
för ett antal år sedan genomförts. Inventeringen 
har dokumenterats i en träddatabas och denna 
ska uppdateras vartefter träd tas ner eller plan-
teras. Rutiner för hur detta ska ske har tagits 
fram i samband med planen. Trädinventering-
en behandlar främst de träd som är placerade 
på allmän platsmark och som förvaltas av 
kommunen. Träd på kommunalt ägd kvarter-
smark, exempelvis skolgårdar, ingår ibland 
men är inte komplett. Inventeringen visar på 
trädart, trädens placering samt övergripande 

information om skyddsvärde och eventuella 
skador. Med denna trädinventering kan man 
områdesmässigt se över vilka trädbestånd som 
behöver restaureras. För denna plan har ett se-
parat dokument tagits fram där områden med 
träd i dåligt skick har identifierats. Den är gjord 
på översiktlig nivå och prioriterar områden där 
åtgärder och budget behöver tas fram i separa-
ta projekt. 

Projektering och utformning
Dagens trädsituation är annorlunda än tidi-
gare. Konkurrensen och konflikterna i stads-
miljön har ökat då ledningar, trafik, bygg-
nader och träd ska samsas. Det är av stor 
vikt att nyplantering av träd tillåts ta plats. 
Man kan dela in stadsträden i två kategorier, 
parkträd och gatuträd. Parkträd definieras av 
att de står planterade i större grönytor men 
deras växtmiljö skiljer sig ändå markant från 
träd i naturlika planteringar. Gatuträds växt-
miljö definieras av hårdgjorda ytor i trädets 
absoluta närhet.

Vid nyetablering av träd är det av stor vikt 
hur trädgropar utformas eftersom trädet 
behöver ett stort utrymme under mark. Man 
bör också ta hänsyn till trädslag, kvalitet, val 
av jord, placering så att trädet har bra förut-
sättningar att etablera sig och växa sig stort. 
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Plantering av gatuträd
Vid plantering av gatuträd ska en så kallad ske-
lettjord anläggas. Den traditionella skelettjor-
den består av skärv i fraktion 90/150 millimeter 
med växtjord nedspolad i mellanrummen. För 
att växtbädden ska få önskade egenskaper 
är det viktigt att skärven läggs ut och packas 
i lager. Jorden läggs ut i tunna skikt på varje 
lager och spolas ned i omgångar med en hård 
vattenstråle. För att detta skall kunna genom-
föras måste jorden ha en låg halt av lera och 
organiskt material. 

Växtbädden måste vara tillräckligt stor –  
skelettjordens volym ska utgöra minst 15 m3 per 
träd – och hela växtbädden ska vara samman-
hängande. Markens höjdsättning och disposi-
tion måste tillåta att vatten leds till växtbädden. I 
hårdgjorda ytor sätts en luftningsbrunn per träd 
och dessa placeras i låglinjer, exempelvis i veck 
i beläggingen eller i ränndalar. Därför måste 
växtbädden utformas på ett medvetet sätt med 
dränering och god infiltrationskapacitet.

Det är viktigt att ta reda på var vattnet leds och 
var det hamnar i slutändan. Om skelettjorden 
blir vattenfylld måste överskottsvattnet kunna 
flöda ner i det ordinarie dagvattensystemet. Vid 
kraftigt lutande terrass ska dämmen anläggas 
för att hindra att vatten alltför snabbt transpor-
teras bort från växtbädden. Luftningsbrunn pla-
ceras på ett sådant avstånd från träd att skador 
från rötter som tränger in i brunnen undviks. Vid 
anläggning av växtbädd i tidiga skeden och i 

samband med arbetsgata för byggtrafik ska luft-
tillförsel till växtbädden säkras, för att hindra att 
syrebrist skadar växtbädden under tiden fram till 
montering av luftningsbrunnar, färdigställande 
av överbyggnad samt plantering.

Växtbäddar med kolmakadam är något som har 
kommit under senare år. Anläggningsprocessen 
är, i jämförelse med skelettjord, både enklare 
och snabbare. Skelettjorden ersätts med kol-
makadam – makadam 32/90 millimeter med 15 
volymprocent blandning av 1 del näringsberikad 
biokol och 1 del kompost. 

Mer detaljerade instruktioner har tagits fram av 
andra aktörer, ett exempel är Stockholms stads 
handbok om växtbäddar som kan användas som 
vägledning för arbetet.

Vid byggnation ska stor hänsyn tas till befintliga 
träd när man placerar byggbodar, upplag etcete-
ra. Markhöjden vid stam och ytterkant vid kronra-
dien är viktiga förhållningspunkter. Skyddszon för 
befintliga träd och områden där träd ska nyplan-
teras ska tydligt markeras ut på en karta som 
enkelt kan spridas till berörda under byggtiden. 
Vid markupplåtelse där placering av byggbodar, 
lager, uppställning etcetera utanför byggområdet 
fastställs behövs platsbesök för aktuellt område 
göras så att värdefulla träd och trädbestånd iden-
tifieras och skyddas från negativ påverkan. Ett 
träd som bedömts kunna bevaras på ett område 
ska kunna garanteras sådana växtbetingelser 
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Beläggning med 
överbyggnad

Makadam 2/6 mm + 25 volym-
procent blandning av närings- 
berikad biokol och kompost (50/50)

Luftbrunn/dagvatten-
brunn: infiltration av 
dagvatten och gasutbyte 
av syre och koldioxid

Biokol 
längst ner

Täckmaterial, 
makadam 4/8 mm

Trädgropsfundament 
i betong

Rothals på samma nivå 
som i plantskolan

Avjämnings-
lager, makadam 
8/11 mm

Luftigt bärlager, 
makadam 32/63 mm

Skärv 90/150 mm 
med växtjord typ B eller 
näringsberikad biokol 
nedspolad i hålrummen

Dagvattenränna

Markgaller

Geotextil

att trädet inte riskerar att få avsevärt förkortad 
livslängd eller förändrad form eller växtsätt. Om 
detta inte kan garanteras bör träden istället tas 
bort och ersättas med nya, eller om möjlighet 
finns borde ett alternativ vara att trädet flyttas.

När befintliga träd har påverkats av byggnation 
bör det finnas en plan för ersättningsträd eller 
nyplantering. Innan byggnationen påbörjas ska 
storlek, art, kvalitet etcetera. vara överenskom-
met. Om marken har kompakterats ska åtgärder 
göras så att marken blir lämplig för plantering. 
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•  Vad säger Miljöbalken, plan och bygglagen, kulturmiljölagen? Finns det befintliga träd 
som påverkas av projektet? Ska dessa skyddas i plan?

• Finns det träd som behöver skyddas under byggnation? Ska ett vite skrivas in i avtal vid 
upphandling av entreprenör eller marköverlåtselse?

• Skelettjord ska användas vid trädplantering i hårdgjord miljö. Minst 15 kubik skelettjord 
per träd ska anläggas. Planteras ett träd behövs det två luftbrunnar per träd, planteras 
träd i rad med en sammanhängande växtbädd delar träden luftbrunn.

• Trädet ska minst ha storleken 20-25 centimeter i omkrets en meter upp på stammen.

checklista för planering och projektering

•  Vid byggnation ska stor hänsyn tas till befintliga träd när man placerar byggbodar, upplag 
etcetera. Markhöjden vid stam och ytterkant vid kronradien är viktiga förhållnings- 
punkter. För äldre träd är en tumregel att man helst inte bör gräva inom ett avstånd som 
motsvarar 15 gånger trädets stamdiameter och åtminstone inte innanför trädets krona. 
Inom denna zon ska man även undvika körning med maskiner och andra åtgärder som 
medför jordpackning. Man ska inte heller fylla upp marken. Mindre jordmängder kan 
dock påföras, till exempel vid lagning av gräsmattor.

•  Vid schakt inom rotzonen ska beskärning av rötter alltid göras i samråd med sak- 
kunnig på Kalmar kommun. Inom 3 meter radie från stammen ska inga rötter tjockare 
än 30 millimeter kapas. Utanför 3 meter radie från stammen kan rötter som är 30-50 
millimeter tjocka kapas med sekatör/grensax. Rötter tjockare än 50 millimeter kan,  
i undantagsfall, kapas med såg.

• Kommunen ska göra en leveranskontroll av träden vid nyplantering.
• När träd har tagits bort eller planterats ska det registreras i kommunens träddatabas.

checklista för byggnation

Checklistor för planering, projektering och byggnation



23

Träd i stadsmiljö kräver vanligen betydligt mer beskärning än träd i park eller naturmark. Det 
beror på att den tuffa stadmiljön de växer i försvagar trädets naturliga styrka. Att trädens 
rötter mår bra är en grundförutsättning för att trädet ska utvecklas, må bra och därmed vara 
säkert. Ibland kan det krävas stora och omfattande markåtgärder för att kunna bevara de 
träd man har att förvalta. Följande riktlinjer är formulerade för att på bästa sätt ta hand om 
Kalmars trädbestånd när de har planterats.

Etableringsskötsel
Trädens skötsel varierar beroende på vil-
ken art, ålder eller växtplats man väljer. Vid 
nyplantering talar man om en etablerings-
skötsel då trädet får en extra tillsyn i cirka tre 
år. Trädet kräver då en jämn vattentillförsel 
vilket enklast görs med vattensäckar. 

Förvaltning
Beskärning av träd utförs av en mängd olika 
anledningar under trädets livslängd. Efter 
etableringsfasen är det främst stadsträden som 
kräver en årlig skötsel. Då påbörjas en upp-
byggnadsbeskärning för att ge träden en stark 
stomme och en vacker krona. Annan skötsel 
kan vara utrymmesbeskärning för trafikens 
framkomlighet, formklippning för att träden 

ska ha en viss form eller säkerhetsbeskärning 
där döda och torra grenar tas bort för att de 
inte ska utgöra en risk för allmänheten.  

Beskärning
När man planterar unga träd från plantsko-
lan bör det göras en korrigeringsbeskärning 
som inkluderar borttagning av nedbrutna, 
skadade grenar samt beskärning av knäckta 
och slitna rötter. Överbyggnadsbeskärningen 
i etableringsfasen är väldigt viktig, då den 
rättar till trädets växtsätt och förebygger 
framtida tekniska svagheter. Uppbyggnads-
beskärningen ska påbörjas så fort trädet har 
etablerat sig, det vill säga normalt efter två/
tre växtsäsonger. 

RIKTLINJER FÖR SKÖTSEL
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Beskärning av etablerade träd bör undvikas i 
så stor utsträckning som möjligt, eftersom fritt 
växande träd förbättrar stadens miljö samt ris-
ken för skador på trädet minskas. Beskärning 
är ofta en åtgärd som sätts in när trädet blir 
för stort för platsen. Det gäller därför att välja 
rätt träd för rätt plats, för att undvika stora 
beskärningsinsatser i framtiden. Det får inte 
ske någon beskärning som kan vara till skada 
för vegetationen. Inte heller får beskärning 
utföras för att gå enskildas önskemål tillmötes, 
som för att minska trädvolymer på grund av 
skugga eller nedskräpning. 

Ibland måste trädkronan reduceras, till ex-
empel om fel trädart valdes till fel plats, och 
grenarna riskerar att växa in i husfasader eller 
belysningsstolpar. Det är viktigt att i god tid 
uppmärksamma detta så att kronans volym 
reduceras och formen anpassas utan att in-
greppet förstör trädets utseende. 

Beskärning ska bara ske efter noggrann 
inspektion av trädet, som inkluderar trädets 
mående, växtform, stabilitet och struktur. 
Redan drabbade träd har i regel svårare för att 
hantera eventuella beskärningsskador, medan 
friska träd har bättre läkningsförmåga. Olika 
trädarter hanterar beskärning olika bra.
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Stamskott/vattenskott förekommer främst 
i gamla alléer, speciellt i lind-alléer. Lind är 
en populär trädart i Kalmar, och stamskotten 
kan medföra mycket extra arbete i stadsmiljö-
er. Stamskott fördärvar trädets utseende och 
kan utgöra ett hinder för gång och cykel-
trafik. Skotten bör kapas varje år, så nära 
stammen som möjligt under juli eller augusti. 
Vattenstamskott skall allra helst dras bort så 
att nya knoppar inte startar ny tillväxt. 

Alla som arbetar med skötsel, speciellt 
trädbeskärning, ska ha gått utbildning inom 
beskärning för att undvika skador på träden.

Träd och trafikutrymme
För att träden inte ska komma i konflikt 
med trafiken krävs det uppstamning. Det är 
viktigt att gatuträd får en genomgående stam 
och successiv höjning av kronan för att till-
godose trafikens krav på fritt trafikutrymme. 
Träden får inte stammas upp högre än till 
1/3 av trädets totala höjd, detta för att trädet 
ska se harmoniskt ut. Gatuträd bör stammas 
upp till 4,6 meter fri höjd för att inte höga 
fordon ska slita loss grenar från träden. Invid 
gångvägar, cykelvägar och torgytor krävs en 
fri höjd på 3,2 meter. I trädens tidiga skeden, 
innan de har nått sin fulla höjd, räcker det att 
hålla deras kronor smala för att grenarna inte 
ska hindra trafikanter. 

Ta ner träd på  
kommunens mark
Det går att ansöka om att åtgärda ett träd på 
kommunens mark. Ansökningarna bedöms 
enligt vissa kriterier, som exempelvis trädets 
betydelse för området som helhet, estetsiska 
och ekologiska värden, trädets kondition et-
cetera. Friska träd tas sällan bort då de bidrar 
med höga estetiska och biologiska värden till 
samhället. Att träd skuggar eller skräpar ner 
på tomter är normalt inte något godtagbart 
skäl att ta bort trädet. Om trädets bedöms 
vara farligt kan det emellertid tas ned, be-
skäras eller säkras på lämpligt sätt.

Hänsyn vid grävarbeten
Vid olika typer av anläggningsarbeten är det 
viktigt att ta hänsyn till trädens rotsystem. I den 
bebyggda miljön har träden ofta redan begrän-
sat rotutrymme och det är därför viktigt att inte 
försämra förhållandena ytterligare. För äldre 
träd är en tumregel att man helst inte bör gräva 
inom ett avstånd som motsvarar 15 gånger 
trädets stamdiameter och åtminstone inte inn-
anför trädets krona. Inom denna zon ska man 
även undvika körning med maskiner och andra 
åtgärder som medför jordpackning. Marken 
ska inte heller fyllas upp. Mindre jordmängder 
kan dock påföras, till exempel vid lagning av 
gräsmattor.
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Var rädd om trädets stam
Små skador i barken kan ge upphov till röta 
och förkorta trädets liv eller medföra att 
trädet måste avverkas av säkerhetsskäl. Det 
är därför viktigt att inte köra mot träd vid ex-
empelvis gräsklippning. Trimning runt träd 
måste ske med försiktighet eftersom linan 
kan skada barken. Unga träd och arter med 
tunn bark är särskilt känsliga.

Hantering av död ved
Död ved är en förutsättning för en stor del av 
den stora biologiska mångfald som är knuten 
till träd. I skogsbruket är det numera självklart 
att döda träd ska lämnas, med undantag av 
exempelvis granar som nyligen dödats av 
granbarkborre. I bebyggd miljö måste säker-
heten få högre prioritet och det är därför ofta 
svårt att behålla döda träd eller döda grenar. 
Man kan utgå från följande punkter:

1. Om trädet inte utgör någon fara bör det 
stå kvar, om det inte är i ett sammanhang 
där det är olämpligt av estetiska skäl. 
Tänk på att ihåliga träd inte behöver vara 
riskabla.

2. Där det är möjligt bör döda träd och större 
grenar som avverkas lämnas på eller i  
anslutning till platsen där trädet stått. 
Detta fungerar naturligtvis inte längs 
gator eller i tätt bebyggda miljöer, men 
ibland kan trädet eller grenarna enkelt 
placeras i ett angränsande naturområde.

3. Större döda eller skadade träd som måste 
avverkas av säkerhetsskäl och som inte 
kan lämnas i närområdet bör transporte-
ras till ett annat område där det kan läg-
gas som så kallad faunadepå. Detta gäller 
särskilt inhemska trädslag och i synnerhet 
ek och andra ädla lövträd.
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Checklista för skötsel

•  Vid etablering av träd ska vattensäckar användas, två stycken vid varje träd. Dessa 
får sitta i tre år. 

•  Det nyetablerade träden uppbyggnadsbeskärs efter ett år. 
•  Ytterligare beskärning kan vara utrymmesbeskärning för trafikens framkomlighet
• Försiktighet i gräsklippning och trimning så att man inte skadar trädets bark.
• Gödsling av träd sker kontinuerligt i form av mulching, vilket innebär att tillföra 

organiskt material kring trädet. 

Created by Macrovector - Freepik.com
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Trädstrategi 
En mer ingående trädstrategi kan tas fram i framtiden, som översätter mål 
till åtagande. Den konkretiserar och preciserar mål från tidigare planering 
samt beskriver vilka åtaganden som krävs för att förverkliga målen. Ett mål 
med en trädstrategi kan vara att öka antalet träd på gator och torg, eller 
att inte komma under ett visst trädantal-nivå. Målet ska uppnås genom att 
skydda och vårda befintliga träd och genom att plantera nya träd. I arbetet 
med att förverkliga detta krävs kontinuerlig kunskapsuppbyggnad samt 
uppföljning av arbetet. 

Naturen ska skyddas, utvecklas, kompenseras. Ett sätt att mäta tillgången 
till träd är att mäta krontäckning, det vill säga den yta av staden som är 
täckt med trädkronor. Genom att använda krontäckning som ett mått går 
det att göra jämförelser mellan olika stadsdelar och städer, mellan dåtid, 
nutid och framtid. 

Flera städer runt om i världen använder denna metod för att mäta närheten 
till grönska/träd i stadsmiljö. Bland annat i New York, London och Malmö har 
det tagits fram krontäcknings mätning med hjälp av program som heter I 
Tree Canopy samt ArcMAP.

Enligt trädstrategiska mål i många städer är målet att ha i genomsnitt 25 
procent krontäckning. För att uppnå och behålla mål som berör krontäck-
ning är det önskvärt att träd som tas ned ersätts med andra träd, helst i 
närområdet, för att krontäckningen ska hållas stabil eller ökas. 

Illustration: Created by Freepik

VILKA TRÄDARTER SKA VÄLJAS? 
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VILKA TRÄDARTER SKA VÄLJAS? 

Planterade träd i staden kan ha olika funktion och därför kan många olika trädarter vara 
aktuella. Det är inte meningsfullt att göra en fullständig lista över vilka trädarter som bör 
väljas. Nya sorter provas hela tiden i andra delar av landet och erfarenheterna bör utnyttjas. 
Det kan också dyka upp nya sjukdomar som påverkar vilka trädarter som bör väljas.

Följande punkter kan emellertid ge en viss vägledning vid val av trädart:
• Där det är gott om plats och det finns 

förutsättningar för att träden ska kunna bli 
stora och gamla bör i första hand inhemska 
trädslag väljas eftersom de har bäst förut-
sättningar att gynna stadens biologiska 
mångfald. Ek bör prioriteras särskilt, men 
även exempelvis skogslönn är bra.

•  Beroende på platsens förhållanden kan 
det ibland vara lämpligt att bygga vidare 
på de trädslag som redan finns i området 
medan det ibland är bättre att välja nya 
trädslag för att minska risken för stora 
sjukdomsutbrott.

• I trånga gatumiljöer där man måste använ-
da skelettjord och där träden troligen inte 
blir så gamla att de hinner utveckla höga 
biologiska värden bör tåliga trädslag med 
lämplig storlek och växtsätt väljas. Här kan 
utländska trädslag vara intressanta.  

Invasiva arter ska undvikas. Utmed gator 
som saltas bör man titta på salttålighet.

•  På exempelvis förskolegårdar där man ef-
tersträvar skugga bör träden ha tät krona 
och tillräcklig höjd.

•  I anslutning till ledningar byggnader och 
känslig markbeläggning bör arter med 
utbrett rotsystem, exempelvis poppelarter, 
undvikas.

•  Träd med ätliga frukter kan med fördel 
planteras i anslutning till bostäder, lek-
platser, förskolegårdar med mera. Giftiga 
arter ska undvikas.

•  I anslutning till parkeringsplatser bör 
träd med hårda frukter eller rik sav- 
produktion undvikas.  
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Namn Salt Torka Vind Värme Kalk Föroreningar Smal- 
kronig

Skugg- 
tåligt

Acer campestre 
Naverlönn

x x x x

Alnus cordata 
Italiensk al

(x) x x x

Carpinus betulus 
Avenbok

x x x

Ginko biloba 
Ginko

x x

Gleditsia triacanthos 
Gleditsia

x x x

Platanus x acerifolia 
Platan

x x x

Prunus sargentii ´Rancho´ 
Smalkronigt bergkörsbär

x

Quercus cerris, frainetto, petraea 
Turkisk ek, Ungersk ek, Bergek

x x x

Pinus sylvestris 
Tall

x x x

Exempel på lämpliga träd i speciellt krävande miljöer
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