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Inventering av träd som kan komma att beröras av byggnation av en stadslinbana i Göteborg
Syftet med inventeringen är att bedöma om det finns skyddsvärda träd inom respektive planområde utmed linbanans sträckning. PM:et kommer att ligga
till grund för beslut om eventuell dispensansökan.

Inventering av träd vid Lindholmen
Vid station Lindholmen finns flertalet träd som kan komma att beröras av byggnationen av stationsbyggnaden samt omläggningen av trafikstrukturen och
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en ny spårvagnsslinga runt stationen. Torn B planeras i hamnbassängen och påverkar därmed inga befintliga träd.
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Befintlig markparkering utmed norra delen av Plejadgatan kantas av 8 st relativt nyplanterade
askar. 3 av träden längst åt norr har en diameter över 20 cm medan övriga är mindre, se bild 1.

Bild 1.

STATION LINDHOLMEN
Station Lindholmen planeras i direkt anslutning till Lindholmsallén. Framtida station, men framför allt framtida trafikstruktur och spårvagnsslinga kan
komma att påverka några av lindarna på båda sidor längs Lindholmsallén, se bild 2. Av de påverkade lindarna finns ett träd som är drygt 20 cm i diameter.
Alla andra är under 20 cm och därmed klassas inte allén som biotopskyddad. De fyra träd som eventuellt ska tas bort, inringade på bild 2, bedöms alla vara
del av allé, se bild 3. Men alléträden är för klena för att räknas som biotopskyddade. Inga fridlysta lavar hittades heller på träden.

Bild 2.

Befintligt parkeringsdäck kommer att rivas i samband med byggnation av stationen på Lindholmen. Intill parkeringsdäcket finns idag 15 uppväxta oxlar, se bild 4. 8 st av träden har en
diameter över 20 centimeter, se bild 5, ett träd är betydligt mindre och 6 st bedöms ligga på
gränsen till en diameter om 20 cm, se bild 6. Träden är dock ej placerade på en rad utmed gatan.

Bild 3.

SLUTSATS LINDHOLMEN

Bild 4.

Inga av de redovisade träden bedöms vara biotopskyddade. I de fall det finns träd med en
diameter över 20 cm i trädraderna, är de inte en majoritet av respektive trädrad.
Bild 6.

Bild 5.

Inventering av träd mellan Lindholmen och Västra Ramberget

Stationen
V. Ramberget

Torn D

Torn C

Träden som berörs av genomförandet av
linbanan den aktuella sträckan växer dels
vid torn C, vid torn D och några vid stationsbyggnaden.

Stationen
V. Ramberget

Torn D

TORN C
Vid torn C berörs 5-7 oxlar som står på rad på skolgården mot korsningen.
Träden är unga och för smala för att anses vara biotopskyddade.

TORN D
Vid torn D växer en grupp med ca 20 vårtbjörkar. De står i klunga och inte på rad som allé
varför de inte bedöms ha biotopskydd. Björkarna har en diameter på ca 38 cm (120 cm
omkrets). I anslutning till björkarna står även en sälg.

STATIONEN

SLUTSATS LINDHOLMEN TILL VÄSTRA RAMBERGET

Vid stationsbyggnaden berörs fyra unga träd vid cirkulationen i södra delen av

Inventeringen visar på två värdeelement i form av en stor poppel med 1,5m

Gropegårdsgatan. Träden utgör inte någon allé utifrån att det är färre än fem.

diameter och tre askar med betydelse för biologisk mångfald som kan berö-

Kring parkeringshuset väster om stationsbyggnaden finns träd som kan

ras men bedömningen är att de inte är naturvärdesklassade och att det inte

beröras när parkeringshuset rivs men de ligger inte inom planområdet för
linbanan. En naturvädesinventering samt konsekvensbedömning har gjorts
inom planarbetet för Volvo Lundby. Där har två värdeelement (struktur med
betydelse för biologisk mångfald) identifierats bland träden kring parkeringshuset, en poppel och tre askar. Poppeln har en diameter på 1,5 meter. Poppeln är snabbväxande, men inte så betydande för den biologiska mångfalden
då de inte blir så gamla. Träden är av olika arter med varrierande avstånd
och har inte planterats som allé. Träden har inte bedömts vara varierande
naturvädesklassade eller ha biotopskydd.

finns träd med biotopskydd.

Inventering av träd mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen

Figur 1 Gul linje markerar planområdets ungefärliga avgränsning. Nedan tv. Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats. Nedan th: Inlandsgatan vid torn F.

1.

WIESELGRENSPLATSEN SPÅRVAGNSHÅLLPLATS NORRA SIDAN

Vid Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats finns 8 avenbokar placerade i en halvbåge. Majoriteten av dessa har en diameter på < 20 centimeter. I mitten
av halvbågen står en Robina med en diametern på ca 40 cm. Träden kommer att ingå i den nya detaljplanen där möjlighet finns för stationen att kraga ut
över spårvagnshållplatsen, vilket innebär att några av träden eller samtliga träd kan behöva tas bort. Inget av träden bedöms dock vara biotopskyddat.

Tv och i mitten: Avenbok vid Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats. Th. Robina.

2.

WIESELGRENSPLATSEN SPÅRVAGNSHÅLLPLATS SÖDRA SIDAN

Även på södra sidan om spårvagnshållplatsen står en halvbåge med Avenbok med en diameter på ca < 20 cm. Dessa träd ligger utanför detaljplanen och
bedöms inte påverkas av linbanestationen eller linbanan.

3.

WIESELGRENSPLATSEN, SLÄNTEN

I slänten på den södra sidan om spårvagnshållplatsen finns 4 stycken bergtallar med diameter på ca 35 centimeter. Dessa träd ligger inte inom detaljplanen och bedöms inte påverkas av byggnation av linbanestationen eller linbanan.

Tv: Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats. Th: bergtallar i slänten.

4.

TORN F, NORRA SIDAN INLANDSGATAN

Vid linbanans torn F finns en klunga med träd som står blandade, bestående av 4 Lönnträd med diameter på ca 10 centimeter, 5 stycken Kärrekar med
diameter på ca 35 centimeter samt 1 Körsbärsplommonträd med diameter på 25 centimeter. Utmed Inlandsgatan finns även ett par nyplanterade björkar.
Träden kan eventuellt behöva tas ner beroende på tornets placering, val av grundläggning, storlek på tornets fundament samt ombyggnad av Inlandsgatan.
Linbanan i sig bedöms inte påverka träden då servitutet ligger på en höjd om +55 – 120 meter över stadens nollplan.

Vid torn F står en klunga av träd bestående av lönn, körsbärsplommon samt kärrek. Utmed Inlandsgatan finns ett par nyplanterade björkar.

5.

TORN F, SÖDRA SIDAN OM INLANDSGATAN

På södra sidan om Inlandsgatan står ett par Almar. Almen högst upp i slänten är ca 70 cm i diameter. De andra almarna är tre stammar som står tillsammans,
den största av dessa är ca 25 cm i diameter. Dessa träd kan komma att påverkas av linbanetorn F, beroende på tornets placering, val av grundläggning,
storlek på tornets fundament samt ombyggnad av Inlandsgatan

Tv: Den större almen. Th: de mindre almarna

6.
TORN F, SÖDRA SIDAN OM INLANDSGATAN
På Inlandsgatans södra sida, invid berget, står en vårtbjörk med en diameter på ca 40 cm. Denna kan komma att påverkas av linbanans
torn beroende på tornets placering, val av grundläggning, storlek på tornets fundament samt ombyggnad av Inlandsgatan

Vårtbjörk längs Inlandsgatan vid torn F.

7.

TRÄDDUNGE UTMED INLANDSGATAN

En träddunge på östra sidan Inlandsgatan består av Robinia. Dessa bedöms inte påverkas av linbanan.

På östra sidan om Inlandsgatan finns en större träddunge med Robinia.

8.

TORN E, ALLÉN

Längs Inlandsgatan finns en nyligen planterad allé (ca 22 träd) med Ullungrönn med en diameter på ca 13 cm. Endast enstaka av Ullungrönn-träden kan
komma att påverkas vid byggnation av torn E.

9.

TORN E, PARKERINGEN

Vid parkeringen vid torn E finns två små Fågelbärträd. Dessa kan påverkas av byggnation av torn E

Tv. Allén längs Inlandsgatan vid torn E. Th: ett litet fågelbärträd vid parkeringen vid torn E.

SLUTSATS VÄSTRA RAMBERGET TILL WIESELGRENSPLATSEN
Bild 1 visar Wieselgrensplatsen och 2 x 4 avenbokar, samt en Robinia i mitten. Avenbokarna står i en linje längs spåret på en spårvagnsvändplats. Avenbokarna är alla utom en under 20 cm i diameter, och bedöms inte ha biotopskydd. Robinian är lite grövre, men har inte några särskilt utpekade naturvärden.
Söder om dessa längs vändspåret finns ytterligare 4 avenbokar. Trädens diameter i brösthöjd, dvs 150 cm över marken, är: 17, 16, 18, 25, 17, 19, 18, 21,
20, 16, 17 och 14 cm. Det vill säga att en majoritet av träden inte är över 20 cm och därmed klassas de inte som en biotopskyddad allé.

Bild 2 visar inringad i rött en ojämn rad lövträd i en slänt mellan Inlandsgatan och Virvelvindsgatan, där den norra delen ligger inom detaljplanen för linbana. Raden består av alm, ek, rönn, asp, hagtorn och björk. De flesta är medelgrova och särskilt fina är en vuxen alm och en ek. Naturvärden finns i de
medelgrova träden, men trädraden bedöms inte vara en biotopskyddad allé. Det är dock värdefullt om träden kan sparas.
Den blå i ringen bild 2 visar träd, där flera har tagits ner sedan ortofotot tagits. Idag finns en ojämn trädrad bestående av klenare Sorbus (oxel eller rönn),
och några rödekar/kärrekar på runt 20 cm i diameter. Detta bedöms inte heller vara en biotopskyddad allé, men det är slutligen länsstyrelsen som bestämmer detta. Träden är inte så gamla och har endast ett visst lokalt naturvärde i och med bär på hösten.

