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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägnära träd 

I december 2001 togs ett beslut vid dåvarande Vägverkets huvudkontor (diarienummer: SA80A 
2001:30264) om att alléer längs med allmänna vägar juridiskt ska betraktas som väganordningar. 
Beslutets innehåll och definition av alléer är ibland svårt att applicera på verkligheten. Efter flera års 
arbete med alléer har vi kommit fram till att en bedömning av objektens huvudmannaskap därför måste 
göras i fält och utifrån flera olika omständigheter.  

Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige. Trafikverket ska därmed skydda, förvalta och 
planera landskapet i vägmiljöer i enlighet med konventionens intentioner. 

Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur m.m.), som syftar till att 
tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och 
landskapets värden (TDOK 2015:0323). De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till 
att bibehålla och helst öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Dessutom finns 
riktlinjer för hur påverkan på fauna ska regleras, t.ex. genom utformningen av faunapassager och genom 
att begränsa bullernivåerna i ekologiskt viktiga naturmiljöer.  

Alléer omfattas av både natur- och kulturmiljömål i riktlinjen. De biologiska värdena ska säkras t.ex. 
genom att alléer med höga naturvärden inte ska minska i antal samt genom att sätta in 
kompensationsåtgärder för arbeten som riskerar att innebära negativa konsekvenser för ett eller flera 
träd. Trafikverket ska också sträva efter att hålla alléer långsiktigt vitala, friska och trafiksäkra. En naturlig 
variation vad gäller allétyper, bl.a. vad gäller ålder och artsammansättning, ska också finnas. Förutom de 
biologiska värdena ska man också beakta alléers kulturhistoriska värde. Det är därför viktigt att 
undersöka och bibehålla den historia och kunskap som finns kring alléer samt säkra alléernas utveckling 
och fortsatta varande i landskapet.  

Det finns ett stort antal sällsynta, hotade eller på annat sätt värdefulla arter som kan kopplas till gamla 
träd. Dels finns det bark- och vedlevande arter av lavar, mossor och svampar och dels finns det arter som 
finns inuti träden, till exempel många svamp- och insektsarter. Även större djur bor eller söker föda i 
träden, främst fladdermöss och fåglar.   

Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen fungerar som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg, där redovisas bl.a. artrika väg- 
och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, faunapassager samt kulturminnen.  

Definitioner 

Alléer  

I Miljöbalken definieras en allé som minst fem lövträd i enkel eller dubbel rad som står i ett öppet 
landskap. Merparten av träden i en allé ska också bestå av vuxna träd för att allén ska vara biotopskyddad 
(se förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 7 kapitlet, Miljöbalken). I detta arbete har 
allédefinitionen utökats till trädrader längs allmän väg, både alléer som står i ett öppet landskap men även 
i tätorter och längs torvmossar (en gammal förstärkningsmetod av vägens bärighet). Trädens ålder spelar 
heller ingen roll, då även unga nyplanterade alléer behöver skötsel. Utgångspunkten blir därför 
huvudsakligen att identifiera träd som har större kultur- och naturmässiga värden, eller som kan komma 
att utveckla sådana, oavsett olika juridiska definitioner. 

Vägträd  

I vägområdet står ibland så kallade vägträd, det vill säga träd som inte innefattas av definitionen för alléer, 
men som Trafikverket ändå bedöms ha ansvar för och som kan bedömas vara speciella. Sådana träd kan 
precis som alléerna också ha höga kultur- och naturvärden. I detta arbete har vägträd definierats som 
grövre löv- eller barrträd ståendes solitärt eller i grupp längs allmän väg. En del av dessa träd är ibland 
naturminnesmärkta och ligger då inom Länsstyrelsens skötselansvar. Det händer dock att Trafikverket 
behöver åtgärda sådana träd, men det kan då ske först efter ett samråd med Länsstyrelsen. 
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Urval och bedömning 

Alléer och vägträd 

Den ursprungliga databasen över alléer i Vägverkets Region Väst upprättades i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet och är inte helt komplett. Det finns alléer längs det allmänna vägnätet som saknas i 
databasen. Ett annat problem är att vissa av databasens alléer inte står i vägområdet och därför behöver 
huvudmannaskapet bedömas. Vägträd finns inte i den gamla databasen. Databasen används inte i någon 
större utsträckning, även om grundmaterialet baseras på denna. Istället har Trafikverket upprättat en ny 
databas över objekt som rör natur- och kulturmiljö, Miljöwebb Landskap, där både gammalt och nytt 
material sammanförts 

Befintliga objekt samt huvuddelen av de allmänna vägarna i driftområdet inventerades i fält under hösten 
2015 av Tove Adelsköld (Calluna) och Åsa Röstell (Tyréns) på uppdrag av Trafikverket. I samband med 
inventeringen av artrika vägkanter under sommaren 2016 kunde materialet kompletteras då 
Trafikverkets miljöspecialister och konsulter inventerade de flesta vägar. Utöver alléerna från gamla 
databasen har också nya objekt tillkommit vid inventeringen, både 2010 och 2015. Nuvarande status och 
huvudmannaskap för varje enskilt objekt bedömdes. Bedömningen utgår från att Trafikverket inte har 
huvudmannaskap för alléer och vägträd som tydligt står utanför vägområdet. Bedömningen är i vissa fall 
osäker. I dessa fall behövs vidare undersökningar göras och eventuellt kontakt tas med intilliggande 
fastigheter. De nyfunna alléerna och vägträden har inte lagts in i den gamla databasen. Däremot finns ett 
uppdaterat GIS-skikt med alla de objekt inlagda som redovisas i detta kunskapsunderlag. De alléer som 
har ett gammalt namn och ID härstammar från regionens tidigare allédatabas. Vid inventeringsarbetet 
2010 har även Länsstyrelsens GIS-skikt över skyddsvärda träd i Västra Götalands och Hallands län 
använts, som en guide för att hitta skyddsvärda träd i vägområdet.  
 
Vid inventering av en allé har endast de träd som Trafikverket bedöms ha skötselansvar för räknats. Det 
är även dessa sträckor som har ritats ut i detaljkartorna. I vissa fall innefattas både Trafikverkets och 
annan huvudmans träd i ett och samma alléobjekt, detta kommenteras i sådant fall i objektets tabell. Även 
några alléer och vägträd som bedömts tillhöra en annan huvudman har noterats och presenteras under 

kategori 3 Stammens omkrets (Ø) noterades för större träd, vilken mäts i brösthöjd (ca 130 cm) ovanför 
mark. Eftersom större vägträd prioriterades för inmätning, finns inte mått angivna för samtliga vägträd.  
 
I detta kunskapsunderlag har träden delats upp i tre kategorier av Trafikverkets miljöspecialister. I den 
första kategorin finns Trafikverkets mest prioriterade objekt. Den andra kategorin omfattar objekt som 
står i vägområdet, men som har ett lägre biologiskt eller kulturellt värde. Alla objekt ska visas särskild 
hänsyn och omfattas av årlig skötsel. Objekt som står tydligt längs med en tomtgräns eller utanför 
vägområdet tillhör annan huvudman, och en del av dessa har noterats för kännedom och presenteras 
under kategori 3. 
 

  

Objektstyp  Kriterier  Hänsyn  Skötsel  
Kategori 1 - 
Prioriterade 
objekt  

Träd med höga biologiska 
och/eller kulturella värden som 
står i vägområdet och som 
behöver återkommande skötsel.  

Krävs. Arbeten som 
kan påverka träden 
får endast utföras 
efter samråd.  

Krävs. Området kring 
träden ska ge ett 
snyggt och välskött 
intryck.  

Kategori 2 - 
Övriga objekt  

Träd i vägområdet som har ett 
lägre biologiskt och kulturellt 
värde.  

Krävs. Arbeten som 
kan påverka träden 
får endast utföras 
efter samråd.  

Krävs. Området kring 
träden ska ge ett 
snyggt och välskött 
intryck.  

Kategori 3 – 
Objekt med 
annan huvudman  

Träd/alléer som står längs en 
tomtgräns eller tydligt står utanför 
vägområdet.  

Krävs. Arbeten som 
kan påverka träden 
får endast utföras 
efter samråd.  

Endast höjdröjning 
där ansvarig 
huvudman själv ej 
står för detta.  
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Skötselanvisning för alléer och vägträd  

I detta avsnitt beskrivs den skötsel och hänsyn som krävs för att alléerna och vägträden i regionen ska 
finnas kvar och ha möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Skötselanvisningen utgår från kraven i 
Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV). De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets 
entreprenör gällande skötsel av alléer och vägträd behandlas i SBV 84 Allmänt, samt i SBV 84.14, men 
alléer kan också vara skyddade av Miljöbalken på olika sätt (om de t.ex. motsvarar Miljöbalkens definition 
av allé eller hyser skyddsvärda arter). Projektledarna för respektive driftområde har ett stort ansvar för 
att allt underhållsarbete utmed vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna mål för 
natur- och kulturmiljöerna kan uppfyllas. Till sin hjälp har de Trafikverkets natur- och 
kulturmiljöspecialister.  

Hänsyn  

De flesta alléer, oavsett huvudmannaskap, omfattas av miljöbalkens generella biotopskydd 
(MB 7 kap. 11 §). Ingrepp i en sådan biotop kan, beroende på åtgärdens omfattning, kräva dispens från 
Länsstyrelsen. Vid oklarheter om dispens ska sökas bör naturvårdssamråd (MB 12 kap. 6 §) med 
Länsstyrelsen genomföras. En del vägträd och enskilda träd i alléer är naturminnesmärkta och har 
därmed särskilt områdesskydd (MB 7 kap. 10 §). Påverkan på dessa får inte göras och även här är ett 
naturvårdssamråd nödvändigt om träden kan påverkas av vägskötseln. Alléer och vägträd kan också vara 
viktiga för hotade växter och djur och är därmed även skyddade enligt Miljöbalkens särskilda 
bestämmelser om skydd av djur- och växtarter (MB 7 kap. 8 § och Artskyddsförordningen), det s.k. 
artskyddet.  

Arbeten som kan påverka träden i utpekade alléer och vägträd från alla kategorierna i detta 
kunskapsunderlag bör endast utföras efter internt samråd. Detta gäller dikningsåtgärder, 
ledningsarbeten, beläggningsarbeten etc. Vid sådana arbeten ska ansvarig miljöspecialist på Trafikverket 
Underhåll, som ansvarar för alléer kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring lämplig hänsyn och 
utformning av åtgärder.  
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Översiktstabell – Alléer och vägträd  
 
 

 

 

  

Kategori 1  
Prioriterade alléer och vägträd 

Alléer (antal objekt) 3 

Alléer (antal träd totalt) 116 

Alléer (meter totalt) 935 

Vägträd (antal objekt) 13 

Vägträd (antal träd totalt) 28 

Totalt antal prioriterade träd 144 

Kategori 3 
Objekt med annan huvudman 

Alléer (antal objekt) 13 

Alléer (antal träd totalt) 246 

Alléer (meter totalt) 1920 

Vägträd (antal objekt) 4 

Vägträd (antal träd totalt) 5 

Totalt antal träd med annan 
huvudman 

251 

Skötselstatus* 

Objekt med skötselstatus bra  18 av 32 

Objekt med skötselstatus medel 12 av 32 

Objekt med skötselstatus dålig  2 av 32 

Objekt med skötselstatus okänd 0 av 32 

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 8 

Alléer (antal träd totalt) 90 

Alléer (meter totalt) 785 

Vägträd (antal objekt) 8 

Vägträd (antal träd totalt) 34 

Totalt antal övriga träd 124 

*För objekt med Trafikverket som huvudman 
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Översiktskarta- norra delen av driftområdet  
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Översiktskarta- södra delen av driftområdet  
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Objektförteckning – Trafikverkets prioriterade alléer och 
vägträd 

818, Höjden, INGALSRÖD 

Vägträd 

ID på karta 1  
Vägnummer O 818 
Namn Höjden, INGALSRÖD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø Ca 450 cm. 
Kommentarer Få och endast små döda grenar. Mycket stor väg ek med ca 4,5 m i omkrets. 

Trädet står i ytterslänt intill infartsväg till en tomt. Det är även fint röjt 
kring trädet. Knappnålslavar, mulm och ett ”flyg-gullris finns på trädet. 
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821, Söder om Bro kyrka, BRO PRÄSTGÅRD  

Allé 

ID på karta 2 
Vägnummer O 821 
Namn Söder om Bro kyrka, BRO PRÄSTGÅRD 
Gammalt namn och ID [0821_0_Bro] 
Östra sidan 13 ekar och 9 askar och 1 skogsalm. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 275 m. 
Totalt antal träd 23 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Södra delen består av ekar som tydligt står i innerslänt, med fint röjt runt 

sig.  I mittenpartiet står även vissa träd i kanten av ytterslänten. I norra 
delen står träden något närmare vägen. Mitten- och norra delen har något 
yngre träd än i södra delen. Allén har troligen uppkommit av att träd 
släppts upp. Askarna inom sträckan har även dålig vitalitet.  
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822, Lid, LID 

Vägträd 

ID på karta 3 
Vägnummer O 822 
Namn Lid, LID 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Stor ek, nära torpmiljö. En liten en står intill.  
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826, Söder om Immestad, BRASTADS-BACKA  

Allé 

ID på karta 4 
Vägnummer O 826 
Namn Söder om Immestad, BRASTADS-BACKA 
Gammalt namn och ID [0826_0_Brastad] 
Östra sidan 50 björkar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 14 björkar och 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 565 m. 
Totalt antal träd 65 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Fint allérum! Längs den västra sidan av vägen är trädraden otydlig. Några 

träd norr om rastplatsen bildar en något tydligare rad än övriga träd inom 
objektet. Skicket för flera av träden verkas försämras (pga ålder) och 
därmed förekommer många biologiska värden såsom håligheter, savflöden, 
frostsprickor, skrovelbark, död ved etc. I närområdet finns även ett 
hällristningsområde.  

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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845, Bräcke, BRÄCKE  

Vägträd 

ID på karta 5 
Vägnummer O 845 
Namn Bräcke, BRÄCKE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Dålig. 
Omkrets Ø  -  
Kommentarer Sedan grundinventeringen 2010 har gamla allén tagits ned, och endast 

enstaka unga stammar (klena askar) står kvar samt vägeken. Den grova 
eken står i ett skogsbryn. Röjning av eksly i vägområdet kring objektet, 
skulle tydliggöra att det är ett vägträd.  Trädet behöver därmed 
iståndsättas. Det förekommer även en hel del döda grenar på eken. 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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852, Grinden, VESE  

Vägträd 

ID på karta 6 
Vägnummer O 852 
Namn Grinden, VESE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Stor ek som står intill gårdsmiljö, välexponerad och synligt i vägrummet.  

Det är fint röjt och stamskott har beskurits.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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855, Sötorp, VRÅNGEBÄCK  

Vägträd 

ID på karta 7 
Vägnummer O 855 
Namn Sötorp, VRÅNGEBÄCK 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø Ca 300 cm. 
Kommentarer Några döda grenar förekommer samt ett större savflöde från hålighet. Eken 

har även en större ”rockhängare” från tidigare stamdel, som gått av.  I övrigt 
är det fint röjt kring objektet. 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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873, Övergård, HÅLE 

Vägträd 

ID på karta 8 
Vägnummer O 873 
Namn Övergård, HÅLE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ask. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Trädet är grovt och står en bit ner i slänten, nära en tomt. En död gren 

hänger ut över vägen. Stammen är fint framröjd.  
 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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882, Ramsvik, RAMSVIK 

Vägträd 

ID på karta 9 
Vägnummer O 882 
Namn Ramsvik, RAMSVIK 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 ekar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Den ena eken (den norra) har enstaka döda grenar och en mindre 

stamskada mot klippan till, där finns även någon svamp. Denna ek har 
bitterlav! Den andra eken har en stor stamskada, men verkar trots detta må 
ganska bra, en del döda grenar, mulm, håligheter etc. det är bra röjt kring 
träden. 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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907, Hamburgö gamla skola, KVILLE-BERGA  

Grupp av vägträd 

ID på karta 10 
Vägnummer O 907 
Namn Hamburgö gamla skola, KVILLE-BERGA 
Gammalt namn och ID   - 
Östra sidan   - 
Norra sidan 14 ekar. 
Västra sidan   - 
Södra sidan   - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 14 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Grupp av stora träd nära vägen, står på rad med ojämna avstånd. Savflöden 

förekommer på vissa av träden, håligheter och mulm noterades även.  
Några döda grenar här och var, samt en del gamla beskärningar i form av 
rockhängare. Ett träd har en stamskada en bit upp på stammen som orsakat 
större hålighet, mulm osv, det ser även ut att vara skada i hela veden – som 
om stammen delvis knäckts. Bör ses över.  
Parkslide växer på den södra sidan av vägen.   

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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968, Ällelien, ÄLLELIEN 

Vägträd 

ID på karta 11 
Vägnummer O 968 
Namn Ällelien, ÄLLELIEN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ek. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø Ca 400 cm. 
Kommentarer Fint röjt kring trädet. Några mindre, döda grenar hänger över vägen.   

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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969, Ejgde, NAVERSTADS-EJGDE  

Vägträd 

ID på karta 12 
Vägnummer O 969 
Namn Ejgde, NAVERSTADS-EJGDE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Står i ett öppet landskap under en kraftledningsgata. En stenmur finns intill.  

 

 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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1007, Söder om Litsleby, LITSLEBY  

Vägträd 

ID på karta 13 
Vägnummer O 1007 
Namn Söder om Litsleby, LITSLEBY 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 2 ekar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 30 m. 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Fint röjt kring träden, både mot vägen och ut mot åkern. Det står en del 

unga uppsläppta björkar norr om ekarna.  
 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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1027, Engalseröd, ENGALSERÖD  

Vägträd 

ID på karta 14 
Vägnummer O 1027 
Namn Engalseröd, ENGALSERÖD 
Gammalt namn och ID   - 
Östra sidan 1 tall.  
Norra sidan   - 
Västra sidan   - 
Södra sidan   - 
Meter vägsida totalt   - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Omkrets Ø -  
Kommentarer Mycket grov tall med pansarbark och långsmal krona.   

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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1029, Daftön, DAFTÖN 

Vägträd 

ID på karta 15 
Vägnummer O 1029 
Namn Daftön, DAFTÖN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Några döda grenar finns i kronan men främst inåt skogen. Trädet står långt 

från vägen.  
 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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2182, Mon, MON 

Allé 

ID på karta 16 
Vägnummer O 2182 
Namn Mon, MON  
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 12 klibbalar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 16 klibbalar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 95 meter. 
Totalt antal träd 28 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Fint röjt omkring träden och i hela vägområdet. Några träd har större 

stamskador, ett saknar topp. Lite små stamskador och några döda grenar.  
De grövsta träden är ca 3 meter i omkrets. Leder fram till 
järnvägskorsning/banvaktarstuga. Fågelholkar i nästan alla träd. Tagellav, 
skägglav, slånlav, och brosklavar förekommer på träden. 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Objektförteckning – Trafikverkets övriga alléer och vägträd 

818, Sydväst om Ingalsröd, INGALSRÖD 

Vägträd 

ID på karta 17 
Vägnummer O 818 
Namn Sydväst om Ingalsröd, INGALSRÖD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø Ca 250 cm. 
Kommentarer Fin ek som står i en kurva av vägen, intill ett skogsbryn. En del döda grenar 

förekommer på trädet.  
 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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821, Norr om Brodalen, BRO PRÄSTGÅRD 

Vägträd 

ID på karta 18 
Vägnummer O 821 
Namn Norr om Brodalen, BRO PRÄSTGÅRD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 ekar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Står intill skogen, i brynmiljö. Bra röjt kring träden.  

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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823, Holmeröd, HOLMA  

Vägträd 

ID på karta 19 
Vägnummer O 823 
Namn Holmeröd, HOLMA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 ekar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan - Föra   
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Träden står i ett vägskäl. Den större av ekarna på den östra sidan är i lite 

sämre kondition – har en del döda grenar. På östra sidan vägen står även en 
ytterligare ek men längre bort från vägområdet men den är medräknad. 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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824, Kungshjälmarna, HOLMA  

Vägträd 

ID på karta 20 
Vägnummer O 824 
Namn Kungshjälmarna, HOLMA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ask, 1 hästkastanj och 1 klibbal.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Enstaka döda grenar finns, och möjligen påbörjad askskottsjuka hos asken. 

En till hästkastanj står lite längre från vägen i kanten till bankslänten och är 
ej medräknad. Lavar och håligheter förekommer även på träden.  

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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830, Lassehaga, LASSEHAGA 

Allé 

ID på karta 21 
Vägnummer O 830 
Namn Lassehaga, LASSEHAGA 
Gammalt namn och ID [0830_0_Torgestad] 
Östra sidan - 
Norra sidan 5 skogsalmar, 3 askar, 3 björkar och 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan 4 björkar. 
Meter vägsida totalt 160 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Stenmurar finns längs hela sträckan, något raserade.  

En del döda grenar, förekommer på de flesta av träden.  Längst tomten på 
södra sidan vägen står det även fem vägnära träd som ej är medräknade. 

 

 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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831, Alsbäck, ALSBÄCK- ny karta med träd på norra sidan med 

Allé 

ID på karta 22 
Vägnummer O 831 
Namn Alsbäck, ALSBÄCK 
Gammalt namn och ID [0831_0_Alsbäck] 
Östra sidan - 
Norra sidan 4 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 5 björkar. 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Skrovelbark nertill på flera av träden och även en del små håligheter 

förekommer. Det finns en lucka i allén på den södra sidan av vägen och en 
busskur står på den norra sidan. En del äldre rockhängare finns kvar uppe i 
kronorna på flera utav träden.  

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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834, Norr om Nedre Lyse, DJUPEDAL 

Allé  

ID på karta 23 
Vägnummer O 834 
Namn Norr om Nedre Lyse, DJUPEDAL 
Gammalt namn och ID [0834_0_Nedre Lyse K:a] 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 ekar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé.  
Kommentarer Några av träden från förra inventeringen är nu nedtagna (1 sälg, 1 liten ek 

och 1 vuxen ek). Detta upptäcktes 2013 och ska ha utförts av 
fastighetsägaren som ville ha mer sol på sin tomt.  Vilket innebär att 
trädraden inte utgör en allé juridiskt sett. Stammarna är mkt väl rensade 
från stamskott och det är exemplariskt röjt runt träden.  

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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871, Sjöhagen, AMHULT 

Vägträd 

ID på karta 24 
Vägnummer O 871 
Namn Sjöhagen, AMHULT 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 ekar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 35 m. 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø -  
Kommentarer Tre ekar som står förhållandevis nära vägen jämfört med närliggande träd 

(bl.a. ekar) som står något längre från vägen och räknas därmed inte med i 
objektet. Vägområdet är även svår bedömt. Det är fint röjt kring träden.   

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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907, Berga, KVILLE-BERGA 

Allé 

ID på karta 25 
Vägnummer O 907 
Namn Berga, KVILLE-BERGA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 22 björkar och 1 lärk.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 75 m. 
Totalt antal träd 23 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Uppsläppta björkar (samt en lärk). Diket innanför mot tomten har 

krossbelagts (fiber/kabelnedläggning). Olikåldriga och ojämna avstånd 
mellan träden. 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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922, Österöd, TRÄTTELANDA 

Allé 

ID på karta 26 
Vägnummer O 922 
Namn Österöd, TRÄTTELANDA 
Gammalt namn och ID [0922_0_Huds_moar] 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 10 björkar och 5 klibbalar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 250 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Eventuellt förekommer skalgrus i vägkanten vid skogsbrynet (smultron, 

blåsippa och kranshakmossa). Alarna är av bättre vitalitet (och har färre 
skador) än björkarna. Det är fint röjt runtomkring, stamskott på alarna har 
beskurits. Björkarna behöver åtgärder på sikt, mkt stamskott och döda 
grenar.  

 

 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Övriga alléer och vägträd 
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952, Kvisseröd, KVISSERÖD 

Allé 

ID på karta 27 
Vägnummer O 952 
Namn Kvisseröd, KVISSERÖD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 7 björkar och 1 asp. 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé.  
Kommentarer Aspen är ganska grov och har minst två bohål. 

Det är fint röjt kring träden men rester från granar ligger kvar i 
vägområdet. Enarna längs vägen har sparats.  
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975, Stora Ulvesked, ULVESKED  

Allé 

ID på karta 28 
Vägnummer O 975 
Namn Stora Ulvesked, ULVESKED 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 skogsalmar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 7 skogsalmar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Träden står i en gårdsmiljö, delvis på tomt. Mycket sly kring träden (främst 

syrén). Träden på västra sidan står i vägområdet och på andra sidan vägen 
står tre skogsalmar intill ett staket som är medräknade i objektet. Längre 
söder ut på östra sidan vägen står fler träd längst gårdsplanen som ej är 
medräknade.  
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975, Apelmyr, ULVESKED 

Allé 

ID på karta 29 
Vägnummer O 975 
Namn Apelmyr, ULVESKED 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 ekar, 4 björkar och 1 asp. 
Meter vägsida totalt 110 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Tre av ekarna mitt på sträckan är i sämre skick, där delar av kronorna är 

döda.  Detta kan ev. behöva ses över. Övriga träd är i relativt gott skick och 
med god vitalitet.   
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975, Lilla Oppen, OPPEN  

Allé 

ID på karta 30 
Vägnummer O 975 
Namn Lilla Oppen, OPPEN 
Gammalt namn och ID (0975_0_Fossum) 
Östra sidan 2 hästkastanj och 1 skogsalm. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 skogsalmar och 1 ask. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Träden står i vägområdet men intill tomt/gårdsmiljö och i/bakom/framför 

en stenmur. Enstaka döda grenar förekommer.   
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986, Stafsäng, SKEE  

Vägträd 

ID på karta 31 
Vägnummer O 986 
Namn Stafsäng, SKEE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 2 ek och 1 tall. 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 ek (tvåstammig). 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 130 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Den östra tallen är en tydlig vägtall och det är röjt och öppet kring trädet. 

Den tvåstammiga eken står långt från vägen med ett otydligt vägområde, 
men är medräknad.  
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1052, Hästeskede, HÄSTESKEDE  

Vägträd 

ID på karta 32 
Vägnummer O 1052 
Namn Hästeskede, HÄSTESKEDE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 oxel och 1 skogsalm. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Vid grundinventeringen 2010 noterades en oxel, men vid återinventeringen 

2015 räknades även en intilliggande skogsalm (med kapad krona) med. 
Mycket brosklavar och en del håligheter förekommer på oxeln.  
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Objektförteckning – Alléer och vägträd med annan huvudman 

163, Fjällbacka kyrka, FJÄLLBACKA 

Allé 

ID på karta 33 
Vägnummer O 163 
Namn Fjällbacka kyrka, FJÄLLBACKA 
Gammalt namn och ID (0163_0_Fjällbacka kyrka) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 12 skogsalmar och 7 oxlar.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 165 m. 
Totalt antal träd 19 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Träden hamlas och sköts av kyrkan. Finns flera hamlade skogsalmar runt 

kyrkogården. En skogsalm med almsjuka noterades i närheten av objektet 
vid återinventeringen 2015.  
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163, Fjällbacka, FJÄLLBACKA 

Allé 

ID på karta 34 
Vägnummer O 163 
Namn Fjällbacka, FJÄLLBACKA 
Gammalt namn och ID Södra Fjällbacka, FJÄLLBACKA 
Östra sidan - 
Norra sidan 15 oxlar.  
Västra sidan - 
Södra sidan 9 oxlar.  
Meter vägsida totalt 580 m. 
Totalt antal träd 24 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Infartsallé. 
Kommentarer De två träden längst i väster på norra sidan är små och har inte klarat 

etableringen så bra. På södra sidan av vägen finns flera luckor i allén. Ett 
träd på södra sidan (vid busshållplats) står långt från vägen.  
Södra sidan har lagts till sedan grundinventeringen, tidigare avgränsning av 
norra sidan justerades även efter återinventeringen 2015. Allén verkar inte 
få en aktiv skötsel i dagsläget. 
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818, Ingalsröd, INGALSRÖD 

Allé 

ID på karta 35 
Vägnummer O 818 
Namn Ingalsröd, INGALSRÖD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 5 askar och 1 skogsalm. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 55 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé.  
Kommentarer Ganska unga träd som står längs en tomt. Askarna är drabbade av 

askskottssjuka. Träden står som tomtavgränsning och kan komma att 
behövas skötas av TRV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Alléer och vägträd med annan huvudman 

80 
 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Norra Bohuslän Alléer och vägträd med annan huvudman 

81 
 

830, Norra Flat, FLAT 

Allé 

ID på karta 36 
Vägnummer O 830 
Namn Norra Flat, FLAT 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 6 björkar. 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Står längs tomt, vid infart till scoutgård/större lägergård. En av björkarna 

är mycket grov, med skrovelbark.  
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834, Lyse kyrka, KYRKEBY 

Allé 

ID på karta 37 
Vägnummer O 834 
Namn Lyse kyrka, KYRKEBY 
Gammalt namn och ID (0835_0_Lyse K:a) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 15 oxlar. 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Fin oxelallé längs en kyrkogård bakom en stenmur till en ödekyrka. En 

motsvarande trädrad finns även på kyrkans sida (andra sidan vägen) men 
står långt från vägområdet.  
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855, Bro kyrka, MELLBERG 

Allé 

ID på karta 38 
Vägnummer O 855 
Namn Bro kyrka, MELLBERG 
Gammalt namn och ID [0855_0_Bro K:a] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 20 lindar och 1 oxel. 
Västra sidan 6 lindar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 230 m. 
Totalt antal träd 27 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Trädraden står innanför staket längs en kyrkogård. Längst i väster finns en 

oxel, som är en del av trädrad som går norrut. Träden sköts av kyrkan. 
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873, Björkliden, ÖSTRA RÖRVIK 

Allé 

ID på karta 39 
Vägnummer O 873 
Namn Björkliden, ÖSTRA RÖRVIK 
Gammalt namn och ID (0873_0_Norr_Hovenäset) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 11 oxlar och 2 hästkastanj. 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 13 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står inte i vägområdet, långt från väg och på tomtmark.  Sköts av 

fastighetsägaren. Träden är även hamlade.  
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900, Svenneby gamla kyrka, SVENNEBY 

Allé 

ID på karta 40 
Vägnummer O 900 
Namn Svenneby gamla kyrka, SVENNEBY 
Gammalt namn och ID [0900_0_Svenneby gamla kyrka] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 8 skogsalmar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 135 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Träden står intill en medeltidskyrka, uppepå kyrkogårdens stenmur. 

Träden står långt från vägen.  
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955, Klinkenborg, NAVERSTAD 

Allé 

ID på karta 41 
Vägnummer O 955 
Namn Klinkenborg, NAVERSTAD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 10 skogslönnar, 1 skogsalm och 1 oxel. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allé som står längs en tomt där vissa träd har hamlats förr. Kronbalansen är 

okej, men allén har nedsatt vitalitet men anses ändå vara i okej skick. På 
andra sidan vägen intill skogen står en skogslönn, en ask (ganska grov) och 
en döende rönn, men dessa räknas ej till allén. Skogslönnen har även 
tjärfläcksjuka. 
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955, Svängen, LIANE 

Allé 

ID på karta 42 
Vägnummer O 955 
Namn Svängen, LIANE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan  
Norra sidan 6 skogsalmar, 4 björkar och 2 askar.  
Västra sidan 6 skogsalmar, 2 skogslönnar och 1 oxel.  
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 21 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer En del sly finns i allén. Hamlade träd som fortfarande sköts, beskärningarna 

ser mycket bra ut, dock är topparna kapade i grova stammar. Träden står 
som en häck runt en tomt, i allén finns även hagtornsbuskar samt syrén och 
sly av lönn och ask. Följer tomtens gräns i korsningen, träden på baksidan 
är uppdelade på var sin sida om vägen kring korsningen.  
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960, Sundshult, SUNDSHULT 

Vägträd 

ID på karta 43 
Vägnummer O 960 
Namn Sundshult, SUNDSHULT 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek och 1 ask. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Träden står på tomtmark och sköts av fastigheten. Kortklippt gräs runtom 

stammarna.   
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964, Gräsön, FLÖTEMARKEN 

Allé 

ID på karta 44 
Vägnummer O 964 
Namn Gräsön, FLÖTEMARKEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 62 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 170 meter. 
Totalt antal träd 62 träd. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Ung, planterad björkallé längs en större tomt. Träden står mycket tätt och 

det finns en hel del sly i vägområdet. Några av de minsta träden har dött, 
allén behöver iståndsättas.  
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985, Skee kyrka, SKEE 

Vägträd 

ID på karta 45 
Vägnummer O 985 
Namn Skee kyrka, SKEE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø Ca 500-600 cm. 
Kommentarer Står på klippkant vid bergsskärning.  Ett vägträd som tidigare har sköts av 

Trafikverket. Mycket mossor och lavar förekommer på eken 
(knappnålslavar, insektshål, mulm m.m.). Gamla beskärningar med 
rockhängare finns kvar och en hel del döda grenar i kronan. Vid 
återinventeringen 2015 var det nyligen röjt kring stammen.   
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988, Välle, VÄLLE  

Vägträd 

ID på karta 46 
Vägnummer O 988 
Namn Välle, VÄLLE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Står i hörnet av en tomts staket.  Tidigare sköt av Trafikverket men verkar 

skötas av tomten intill och har därmed klassats om vid återinventeringen 
2015. Belysning av kronan finns monterad uppe i första grenvarvet.  Trädet 
lutar bort från vägen och har få döda grenar i kronan. På stammen finns 
brosklavar, silverlav och Physconia-arter. 
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1015, Tanumshede kommunhus, TANUM 

Allé 

ID på karta 47 
Vägnummer O 1015 
Namn Tanumshede kommunhus, TANUM 
Gammalt namn och ID [O_163_Tanumshede_TANUM] 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 16 lindar. 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Infartsallé. 
Kommentarer Unga/vuxna lindar som står utanför kommunhuset längs den allmänna 

vägen. Allén fortsätter sedan inåt infarten till entrén.  
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1029, Tjärnö kyrka, TJÄRNÖ KYRKA  

Allé 

ID på karta 48  
Vägnummer O 1029 
Namn Tjärnö kyrka, TJÄRNÖ KYRKA 
Gammalt namn och ID [2029_0_Tjärnö K:a] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 8 oxlar, 6 skogsalmar, 2 lindar och 1 skogslönn. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 17 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Kyrkan sköter träden. De står ej i vägområdet, utan bakom en mur.  
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1029, Apelviksundet, DAFTÖN  

Vägträd 

ID på karta 49 
Vägnummer O 1029 
Namn Apelviksundet, DAFTÖN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 skogslind. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø  - 
Kommentarer Mycket grov lind som står i skogsbrynet bakom en stenmur i vägkanten. 

Kronan lutar ut mot vägen och sträcker sig ut över vägen.  
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Objektförteckning – borttagna objekt  
 

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering Kommentarer 
0 845 Bräcke  Allén har tagits ner.  Allén är nedtagen men 

ett vägträd återstår och 
objektet finns kvar. 

O 907 Sjöviken 0907_0 Allén hittades inte 2010, har 
troligen tagits ned. 

- 

O 1016 Präste-Säm  Vägen ska klassas om till 
enskild efter ombyggnationen 
av E6: an. 

- 
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