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Kompletterande rotkartering vid Mandolingatan 

 
De undersökta träden (PN 27 - PN 33) är en förlängning av den tidigare undersökta almallén 
och består av fyra Lönnar (Acer platanoides), två Bokar (Fagus sylvatica) och en 
Sykomorlönn (Acer pseudoplatanus). 
Samtliga av träden har uppnått mogen ålder och har en relativt god vitalitét. 
 
Precis som almarna visar flera av dessa träd en dålig rotutveckling åt sydost under bilvägen 
och trottoaren. 
Lönnarna (PN 27 – PN 30) har en större gräsyta mot nordväst där troligen vatten, syre och 
näringsupptag till största delen sker i nuläget. 
Nordväst om bokarna (PN 31 – PN 32) finns ett högt plank med förråd bakom. Detta gör att 
vi inte kunnat kartera rotsystemet mer än ett par meter ut åt det hållet på dessa träd. 
Förmodligen sträcker sig rötterna även här, likt på vägsidan, en bit ut  under förråd och 
hårdgjorda ytor för att finna stabilitet och eventuellt vatten. 
Likt almarna har även dessa träd anpassat sig väl till den miljö de står i och är både stabila 
och vitala. 
 
Enligt ritningen uppfattar jag det som att det är planerat en gång/cykelbana alldeles intill 
stammarna nordväst om träden och nordväst om denna ett parkeringshus. 
Detta skulle med stor sannolikhet påverka träden mycket negativt. 
Som jag nämnde har dessa träd, trots den tuffa miljö de står i, lyckats etablera sig väl. 
Om man nu skulle kapa rötter och försämra rotmiljön skulle de förmodligen ta stor skada. 
Man skulle behöva förbättra rotmiljön istället för att försämra den. 
Att skada och kapa rötter så nära stammarna skulle dessutom göra träden instabila med 
kraftigt ökad risk för allvarlig skada. 
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