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Teckenförklaring

Bedömda träd

Träd som ej inkluderats

00

00 Grupp med träd som är 
bedömda

Ungefärligt planområde

Dokumentet inkluderar de träd som bedöms ha ett 
bevarandevärde samt de träd som tros påverkas vid 
en eventuell byggnation inom planområdet. 

Bedömningen är gjord på en översiktlig nivå med 
syfte att kartlägga trädens värde utifrån storlek, 
skick och art. Den inkluderar inte en inventering 
av specifika naturvärden, som svampar, insekter 
etcetera, på enskilda träd. 

Utöver bedömda träd finns det ett stort antal 
uppvuxna träd inom planområdet som inte syns 
i kartan. Uppvuxna träd är alltid viktiga, särskilt i 
miljöer för barn då de bidrar med lekvärden och 
skugga. Utgångspunkten bör vara att dessa träd ska 
bevaras om möjligt. 
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Nummer Art Stamomfång Beskrivning av trädets värden och skick Rekommendation

1 Tilia x europaea 
(parklind)

175 cm Del av en äldre lindallé med totalt 20 träd som bedöms 
omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Allén 
som helhet bedöms som mycket värdefull och har höga 
ekologiska och upplevelsemässiga värden. 

Inga skador på stam, vid stambas eller i krona. God vitalitet. 

Träd har skydd i och med generellt biotopskydd 
för alléer. Då träden ligger så pass nära infarten till 
fastigheten finns det en risk att träden skadas vid en 
byggnation om inte korrekta skyddsåtgärder vidtas. 
Korrekta skyddsåtgärder finns beskrivna i dokumentet 
”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0” 
i Göteborgs stads Teknisk Handbok. Denna ska vara 
vägledande vid utformning och byggnation"  

2 Tilia x europaea 
(parklind)

195 cm Del av en äldre lindallé med totalt 20 träd som bedöms 
omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Allén 
som helhet bedöms som mycket värdefull och har höga 
ekologiska och upplevelsemässiga värden. 

Vissa skador på stam och i krona. God vitalitet.

Som ovan. 

3 Acer plataniodes 
(lönn)

130 cm Vissa skador på stam, vid stambas och i krona. God vitalitet. Bevaras om möjligt. 

4 Prunus avium  
’Plena’ (fågelbär)

25 cm Relativt nyplanterad. Inga skador vid stambas och i krona, 
vissa skador på stam. God vitalitet. 

Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Möjlig att flytta. 

5 Acer plataniodes 
(lönn)

135 cm Skador vid stambas och i krona, inga skador på stam. Måttlig 
vitalitet. 

Bevaras om möjligt. 

6 Acer campestre  
(naverlönn)

65 cm Röta i stam, skador vid stambas och större skada i krona. 
Måttlig vitalitet. 

Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men 
bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.

7 Malus 
(prydnadsapel)

75 cm Inga skador på stam och vid stambas. Vissa skador i krona. 
God vitalitet. 

Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men 
bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.

8 Malus 
(prydnadsapel)

55 cm Inga skador vid stambas, vissa skador på stam och i krona. 
Måttlig vitalitet. 

Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men 
bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.

9 Prunus avium  
’Plena’ (fågelbär)

80 cm Större skador vid stambas, på stam och i krona. Måttlig 
vitalitet. 

Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Ej lämpliga att 
flytta på grund av dåligt skick. 
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10 Acer plataniodes 
(lönn)

90 cm Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård.  

Vissa skador vid stambas och i krona, inga skador på stam. 
Dålig vitalitet. 

Bevaras om möjligt. 

11 Acer plataniodes 
(lönn)

155 cm Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. 

Vissa skador vid stambas och på stam, inga skador i krona. 
Måttlig vitalitet. 

Bevaras om möjligt. 

12 Acer plataniodes 
(lönn)

195 cm Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. 

Vissa skador vid stambas, större skador på stam och inga 
skador i kronan. God vitalitet. 

Bevaras om möjligt. 

13 Quercus robur 
(skogek)

240 cm Grov ek. Med sin diameter på 76 cm har trädet potential att 
bli ett särskilt skyddsvärt träd enligt naturvårdsverkets defini-
tion. Värdefull för biologisk mångfald. Bidrar med skugga och 
rumslighet till förskolegård. 

Vissa skador vid stambas och på stam, inga skador i krona. 
God vitalitet. 

Särskilt högt bevarandevärde. Inga större markarbeten 
bör göras i närheten av trädet. 

14 Pinus sylvestris
(tall) 

190 cm Grov tall. Värdefull för biologisk mångfald. Bidrar med skugga 
och rumslighet till förskolegård. 

Vissa skador vid stambas, på stam och och i krona. God vita-
litet. 

Högt bevarandevärde. Inga större markarbeten bör 
göras i närheten av trädet. 

15 Salix caprea (sälg) 195 cm Grov sälg. Värdefull som. Bidrar med skugga och rumslighet 
till förskolegård. 

Vissa skador vid stambas och på stam, större skador i krona. 
Måttlig vitalitet. 

Bevarandevärd.  Inga större markarbeten bör göras i 
närheten av trädet. 

16 Ulmus glabra 
(skogsalm)

115 cm Alm är en rödlistad art. 

Vissa skador på stambas och i krona, inga skador på stam. 
God vitalitet. 

Högt bevarandevärde. Inga större markarbeten bör 
göras i närheten av trädet. 

17 Prunus (körsbär) - Grupp med flerstammiga körsbärsträd. Har ett mycket högt 
lekvärde som klätterträd såväl som upplevelsekvaliteter med 
dess blomning. 

Påverkas sannolikt vid ombyggnation. Kommer 
troligtvis inte klara påfrestningen som en 
ombyggnation skulle innebära. Ej lämpliga att flytta på 
grund av dåligt skick. 
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