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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. Beslu-
tets 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 bör göras i fält.  

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 landskap-
ets värden. De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till att bibehålla och helst öka an-
delen 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. 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 be-
akta alléers kulturhistoriska värde. Det är därför viktigt att undersöka och bibehålla den historia och kun-
skap 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 trä-
den, främst fladdermöss och fåglar.   

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

Definitioner 

Alléer  

I Miljöbalken definieras en allé som minst fem lövträd i enkel eller dubbel rad som står i ett öppet land-
skap. 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 allédefinit-
ionen 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 så-
dana, 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 gamla databasen över alléer i 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 i 
Region Väst idag, även om grundmaterialet baseras på denna. Istället har Trafikverket upprättat en ny da-
tabas över objekt som rör natur- och kulturmiljö, Miljöwebb Landskap. 

Befintliga objekt samt huvuddelen av de allmänna vägarna i driftområdet inventerades i fält under våren 
2014 av konsulterna Tove Adelsköld (Calluna) och Åsa Röstell (Tyréns) på uppdrag av Trafikverket. I 
samband med inventeringen av artrika vägkanter under sommaren 2014, då Trafikverkets miljöspecia-
lister inventerade samtliga vägar, kunde materialet kompletteras. Utöver alléerna från gamla databasen 
har också nya alléer och vägträd tillkommit vid inventeringen. Nuvarande status och huvudmannaskap för 
varje enskilt objekt bedömdes. Bedömningen utgår från att Trafikverket inte har huvudmannaskap för al-
léer och vägträd som tydligt står utanför vägområdet. Bedömningen är i vissa fall osäker. I dessa fall be-
hövs 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 2014 har även Länsstyrel-
sens GIS-skikt över skyddsvärda träd i Västra Götalands län använts, som en guide för att hitta skydds-
värda 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 an-
nan 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.  

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 vägom-
rådet tillhör annan huvudman, en del av dessa objekt har ändå 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 behö-
ver återkommande skötsel. 

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

Krävs. Området kring 
träden ska ge ett 
snyggt och välskött in-
tryck. 

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 in-
tryck. 

Kategori 3 – 
Objekt med 
annan hu-
vudman 

Träd/alléer som står längs en 
tomtgräns eller tydligt står utan-
för vägområdet. 

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

Endast höjdröjning 
där ansvarig huvud-
man 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 fin-
nas kvar och ha möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Skötselanvisningen utgår från kraven i Stan-
dardbeskrivning 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 hy-
ser skyddsvärda arter). Projektledaren för respektive driftområde har ett stort ansvar för att allt under-
hållsarbete utmed vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna mål för natur- och kul-
turmiljöerna 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 Länssty-
relsen genomföras. En del vägträd och enskilda träd i alléer är naturminnesmärkta och har därmed sär-
skilt områdesskydd (MB 7 kap. 10 §). Påverkan på dessa får inte göras och även här är ett naturvårdssam-
råd nödvändigt om träden kan påverkas av vägskötseln. Alléer och vägträd kan också vara viktiga för ho-
tade 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 kunskapsun-
derlag bör endast utföras efter internt samråd. Detta gäller dikningsåtgärder, ledningsarbeten, belägg-
ningsarbeten etc. Vid sådana arbeten ska den miljöspecialist på Trafikverket Region Väst som ansvarar för 
alléer kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring lämplig hänsyn.  
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Översiktstabell – Alléer och vägträd  
 

 

 

 
  

Kategori 1  
Prioriterade alléer och vägträd 

Alléer (antal objekt) 16 

Alléer (antal träd totalt) 923 

Alléer (meter totalt) 11 705 

Vägträd (antal objekt) 17 

Vägträd (antal träd totalt) 36 

Totalt antal prioriterade träd 959 

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 28 

Alléer (antal träd totalt) 520 

Alléer (meter totalt) 11 775 

Vägträd (antal objekt) 16 

Vägträd (antal träd totalt) 36 

Totalt antal övriga träd 556 

Skötselstatus 

Objekt med skötselstatus bra  17 av 77 

Objekt med skötselstatus medel 50 av 77 

Objekt med skötselstatus dålig 7 av 77 

Objekt med skötselstatus okänd 3 av 77 

Kategori 3 
Objekt med annan huvudman 

Alléer (antal objekt) 6 

Alléer (antal träd totalt) 135 

Alléer (meter totalt) 1 485 

Vägträd (antal objekt) 6 

Vägträd (antal träd totalt) 10 

Totalt antal träd med annan 
huvudman 

145 
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Översiktskarta – Alléer och vägträd 
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Objektsförteckning kategori 1 – Trafikverkets prioriterade alléer 
och vägträd 
 

1843, Söder om Högsättra, HÖGSÄTTRA 

Vägträd 

ID på karta 1 
Vägnummer O 1843 
Namn Söder om Högsättra, HÖGSÄTTRA (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer En fin, stor ek som står nära vägen.  

Ett visst åtgärdsbehov finns, då det kommit upp ganska mycket sly bakom 
trädet. Det finns även en del döda grenar som behöver beskäras på trädet.    
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1843, Mosstomten, MOSSTOMTEN 

Vägträd 

ID på karta 2 
Vägnummer O 1843 
Namn Mosstomten, MOSSTOMTEN (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer En fin, stor ek som står i gårdsmiljö men ändå så nära vägen att den bedöms 

falla under Trafikverkets huvudmannaskap. Fler träd finns i omgivningen 
men dessa står utanför vägområdet.   
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1844, Öster om Ulvastorp, ULVASTORP  

Vägträd 

ID på karta 3 
Vägnummer O 1844 
Namn Öster om Ulvastorp, ULVASTORP (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1+1 = 2 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Ekarna står i korsningen till väg 1851, i ett för övrigt öppet landskap.  

Några dåligt utförda beskärningar har gjorts på träden, åtgärdsbehovet bör 
ses över. 
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1845, Stommen, BRODDARP  

Vägträd 

ID på karta 4 
Vägnummer O 1845 
Namn Stommen, BRODDARP (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ask.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 lönnar och 1 alm.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 + 3 = 4 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En grupp av vägträd som står intill korsningen till 1846. Fler träd finns i 

närheten men dessa står utanför vägområdet.  
Vid det senaste besöket hade en del sly kommit upp kring asken, åtgärdsbe-
hovet bör därför ses över. 
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1859, Mellomgården, TORNARP  

Vägträd 

ID på karta 5 
Vägnummer O 1859 
Namn Mellomgården, TORNARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ek.   
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Trädet står vid infarten till gården där en yngre allé fortsätter in längs en 

enskild väg. Troligtvis har detta träd dock hört till allén som står längre ös-
terut (se objekt 37, Tornarp, TORNARP).  
Det är röjt kring trädet och det har beskurits fint (några rockhängare finns 
dock). 
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2511, Torkeberget, BITTERNA-TUBBETORP 

Vägträd 

ID på karta 6 
Vägnummer O 2511 
Namn Torkeberget, BITTERNA-TUBBETORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer Trädet står intill ett stängsel till en hagmark. Möjligtvis står det på gränsen 

till vägområdet, men då ingen fastighet finns i närheten, samt då trädet står 
mellan vägen och stängslet bedöms huvudmannaskapet vara Trafikverkets.  
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2513, Skog, SKOG 

Vägträd 

ID på karta 7 
Vägnummer O 2513 
Namn Skog, SKOG 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek.  
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En fin ek som står nära vägen. Ännu en ek står strax bakom trädet, men ut-

anför vägområdet. En stenmur finns mellan de båda träden. 
Några torra, större grenar finns på eken och bör tas bort. Den fria höjden 
över vägbanan bör ses över och eventuellt bör en beskärning göras. Sly har 
röjts från stenmuren men materialet låg fortfarande kvar vid inventerings-
tillfället.  
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2520, Vedum, LUNDBY 

Allé 

ID på karta 8 
Vägnummer O 2520 
Namn Vedum, LUNDBY 
Gammalt namn och ID [2520_0_Vedum] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 35 askar, 2 ekar och 1 klibbal samt 2 döda träd. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 14 askar, 1 ek och 1 körsbär samt 1 död ask.  
Meter vägsida totalt 355 + 610 = 965 m. 
Totalt antal träd 38 + 16 = 54 träd samt 3 döda träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allé med stora, grova askar som tidigare har hamlats. Mycket påväxt i form 

av svampar, lavar och mossor på träden. Flera träd har håligheter och 
mulmträd förekommer också. En av ekarna är mycket stor. Flera träd är dö-
ende/döda.  
Både stenmur och en milsten finns inom objektet.  
Allén behöver ses över, sly behöver röjas och träden behöver beskäras.  
Sly behöver även röjas på muren, dock är det oklart om muren bör skötas 
av Trafikverket.  
En potentiell groddjurskonflikt finns på sträckan.  
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2521, Stora Fårhaga, FÅRHAGA  

Vägträd 

ID på karta 9 
Vägnummer O 2521 
Namn Stora Fårhaga, FÅRHAGA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Stor och vacker ek som står intill vägen i ett öppet landskap.  

Beskuret material låg kvar i vägområdet vid inventeringstillfället.   
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2548, Stora Attorp, ATTORP 

Vägträd 

ID på karta 10 
Vägnummer O 2548 
Namn Stora Attorp, ATTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ek.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En stor och fin ek. Ett hål finns efter en större gren som brutits av för en 

längre tid sedan.  I hålet som blev kvar växer nu en björk som är ca 10 cm i 
omkrets. Mulm finns i stammen, samt förekomst av ett flertal lavar, t.ex. ro-
settbrosklav och kyrkogårdslav.  Även en vedsvamp, oklart av vilken art, 
fanns på en rot/gren nära marken. 
En del stora döda grenar ligger i diket och bör plockas bort.   
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2643, Västarp, VÄSTARP  

Allé 

ID på karta 11 
Vägnummer O 2643 
Namn Västarp, VÄSTARP 
Gammalt namn och ID [2643_0_Västarp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 8 lindar.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 11 lindar, 5 askar, 1 ek och 1 björk.  
Meter vägsida totalt 300 + 330 = 630 m. 
Totalt antal träd 8 +18 = 26 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer En välskött allé som står i ett öppet landskap. Det finns fler träd längs vägen 

norr om objektet men dessa står utanför vägområdet.  
Man har röjt väl kring stammarna på lindarna. Eventuellt sköts allén av nå-
gon utomstående, möjligtvis gården (Västarp) öster om allén. Allén framträ-
der tydligare nu, sedan gran m.m. (som syns på äldre foton från 2008) har 
röjts bort. Vägen har nyligen åtgärdats med ny asfalt och nygrusade slänter. 
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2662, Stora Salaholm, SALAHOLM  

Allé 

ID på karta 12 
Vägnummer O 2662 
Namn Stora Salaholm, SALAHOLM 
Gammalt namn och ID [2662_0_St Salaholm] 
Östra sidan 29 askar, 20 almar, 10 lönnar, 1 lind samt ett dött träd.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 15 askar, 15 almar, 12 lönnar, 2 ekar, 2 bokar, 1 lind, 1 oxel och 1 björk 

samt ett dött träd.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 535 + 455 = 990 m. 
Totalt antal träd 60 + 49 = 109 träd samt två döda träd.  
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer En pampig ädellövsallé som står i ett igenvuxet landskap omkring herrgår-

den. Det finns en hel del döda grenar och flera träd är döende eller döda. 
Det finns mycket håligheter i träden samt en del påväxt av mossor, lavar 
och svampar. Det är oklart om träden även drabbats av någon sjukdom eller 
om alléns dåliga skick enbart beror på att omgivningarna kring allén växer 
igen med skog, vilket begränsar ljustillgången. Fler träd finns på tomtmark 
utanför vägområdet och har inte räknats med i objektet.   
Kontakt behöver tas med fastighetsägaren för att fastställa huvudmanna-
skap och för att utarbeta en plan för att bevara allén. 
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2669, Stora Anguntorp, ANGUNTORP  

Vägträd 

ID på karta 13 
Vägnummer O 2669 
Namn Stora Anguntorp, ANGUNTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ask. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer En stor och grov ask som står i ett för övrigt öppet landskap.  
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2682, Skattegården norra, KLEVA  

Allé 

ID på karta 14 
Vägnummer O 2682 
Namn Skattegården norra, KLEVA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 15 askar och 1 oxel.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 askar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 155 + 25 = 180 m. 
Totalt antal träd 16 + 2 = 18 träd samt hagtornsbuskar.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Grova askar med håligheter och mycket lavar, mossor och svamp. Allén står 

i en brynmiljö intill en betesmark. En bäck rinner fram i diket. 
Lite sly kan röjas bort, dock ska hagtornsbuskarna i allén sparas.   
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2682, Skattegården södra, KLEVA  

Vägträd 

ID på karta 15 
Vägnummer O 2682 
Namn Skattegården södra, KLEVA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 askar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 askar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 40 + 20 = 60 m. 
Totalt antal träd 3 + 2 = 5 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Större askar som står i gårdsmiljö. Strax norr om objektet står en allé, se ob-

jekt 14, Skattegården norra, KLEVA.  
Viss slyröjning behövs. 
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2684, Gudhemsgården, GUDHEM  

Allé 

ID på karta 16 
Vägnummer O 2684 
Namn Gudhemsgården, GUDHEM 
Gammalt namn och ID [2684_0_Gudhemsgården] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 41 oxlar, 10 almar och 7 björkar.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 53 oxlar, 4 almar, 3 björkar och 1 ask. 
Meter vägsida totalt 570 x 2 = 1150 m. 
Totalt antal träd 58 + 61 = 119 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer En enhetlig rad med främst oxel, korta avstånd mellan träden och tydlig 

allékänsla längs den raka vägen. Planterades 1948 enligt boende i området.  
Den östra delen av objektet går längs gårds- och tomtmark, här dominerar 
istället alm och björk. Huvudmannaskapet för denna del av allén bör utre-
das då bl.a. de träd som står längs de avstyckade tomterna på den södra si-
dan av vägen strax innan Gudhemsgården, står på gränsen till vägområdet.  
Det står även vägnära träd på väg 2685 mot Gudhems kyrka, se objekt 84, 
Gudhems kyrka_GUDHEM. 
Under 2014 skadades flera träd allvarligt vid det årliga underhållsarbetet i 
allén. 17 träd uppges vara rejält skadade på den södra sidan. På den norra 
sidan är 6-7 träd påverkade, dessa har dock inte lika stora skador som de 
södra träden.  
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2687, Stora Backabo, BACKABO  

Allé 

ID på karta 17 
Vägnummer O 2687 
Namn Stora Backabo, BACKABO 
Gammalt namn och ID [2687_1_Stora Backabo] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 13 askar och 7 lönnar samt 1 högstubbe, troligtvis ask. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 20 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Dålig. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En enhetlig allé som delvis utgörs av ask och lönn som varvas vartannat 

träd. Träden står längs med en stenmur och leder fram till en gård (fortsätt-
ning med bl.a. björk finns på tomt).  Mycket lavar och mossor växer på trä-
den, exempelvis noterades guldlocksmossa, brosklav, kyrkogårdslav, ek-
orrsvansmossa och rosettbrosklav.  Flera träd har döda grenar och toppar. 
En högstubbe finns i allén (troligen av ask). En av lönnarna är halvdöd, del-
vis barklös och med mulm i stammen samt förekomst av svamp (mussling).  
Allén har behov av åtgärder, bl.a. beskärning av döda grenar samt röjning 
kring träden. 
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2687, Varnhem, KLOSTRET 

Allé 

ID på karta 18 
Vägnummer O 2687 
Namn Varnhem, KLOSTRET 
Gammalt namn och ID [2687_3_Varnhem] 
Östra sidan 9 almar och 3 lönnar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 8 almar och 4 askar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 180 x 2 = 360 m. 
Totalt antal träd 12 + 12 = 24 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Infartsallé. 
Kommentarer Grova träd samt tre relativt nyplanterade lönnar (från 2008) som generellt 

ser ut att må bra. Två av träden har större stamskador. Några träd har döda 
grenar, annars är allén i fint skick.  
Beskärningsåtgärder ska ha utförts under 2013.  
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2698, Stommen, LUNDBY 

Vägträd 

ID på karta 19 
Vägnummer O 2698 
Namn Stommen, LUNDBY 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 almar.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Två medelgrova träd som står intill en åker mellan två gårdar.  

Stamskott behöver tas bort. 
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2698, Källegården, AMUNDTORP  

Vägträd 

ID på karta 20 
Vägnummer O 2698 
Namn Källegården, AMUNDSTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ask. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Hör till en trädrad som går mellan två åkrar, vertikalt från vägen.  

Trädet har beskurits, dock finns döda grenar och rockhängare kvar.  
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2792, Kölingsholm, KÖLINGSHOLM  

Vägträd 

ID på karta 21 
Vägnummer O 2792 
Namn Kölingsholm, KÖLINGSHOLM 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 11 ekar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 540 m. 
Totalt antal träd 11 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Mycket grova ekar som står i en godsmiljö och intill en ekhage. Träden är 

utspridda längs en längre sträcka och räknas därför som vägträd. Fler träd 
finns på inom tomtmark och bakom stenmuren som löper väster om vägen 
på den södra delen av objektet. Det växer mycket lavar och mossor på stam-
marna.  
Några av träden har en del döda grenar som skulle behöva tas ner. Ytterli-
gare åtgärdsbehov samt huvudmannaskapet för träden behöver utredas.  
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2793, Slättered, SLÄTTERED 

Allé 

ID på karta 22 
Vägnummer O 2793 
Namn Slättered, SLÄTTERED 
Gammalt namn och ID [2793_0_Vistarp-Solberga] 
Östra sidan 9 askar samt 11 högstubbar av ask. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 7 askar, 2 aspar, 1 lönn och 1 alm.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 100 x 2 = 200 m. 
Totalt antal träd 9 +11 = 20 träd samt 11 högstubbar. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Tydlig allé med stora träd som leder upp till en gammal gård. Det finns fler 

träd på tomten. Flera högstubbar finns i allén, en av dem skjuter fortfarande 
skott. I söder finns flera aspar som står på en rad vid en skogsdunge. 
Träden skulle behöva ses över, det finns en del döda grenar som har fallit 
ner. Röjning av stubbskott behöver utföras. 
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2794, Eket, EKET 

Vägträd 

ID på karta 23 
Vägnummer O 2794 
Namn Eket, EKET 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek.  
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer En stor och fin ek i ett öppet landskap med fin och utbredd krona.  
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2795, Vartofta gård, VARTOFTA  

Allé 

ID på karta 24 
Vägnummer O 2795 
Namn Vartofta gård, VARTOFTA 
Gammalt namn och ID [2795_0_Vartofta-Åsaka] 
Östra sidan 40 lindar, 16 askar, 11 lönnar, 7 almar samt 4 högstubbar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 27 lindar, 26 askar, 9 almar, 2 björkar, 1 lönn, samt 1 högstubbe.  

Södra sträckan: 14 askar, 2 lönnar samt 2 högstubbar.  
(65+16 = 81 träd) 

Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt (610 + 175) + 650 = 1 435 m.   
Totalt antal träd 74 + (65+16) = 155 träd samt 7 högstubbar/stubbar. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Godsallé. 
Kommentarer Allén är uppdelad i två delsträckor, troligtvis har det varit en sammanhäng-

ande allé en gång i tiden. Det finns många grova träd med håligheter samt 
riklig påväxt av mossor och lavar. Det finns förutsättningar för boplats för 
fåglar, förekomst av fladdermöss bör utredas. Den södra sträckan består av 
grova träd som står i en bankslänt och delvis i en stenmur. Grova träd finns 
även på östra sidan men dessa står utanför vägområdet.  
Träden i söder står möjligtvis på gränsen till vägområdet men bedöms ändå 
hamna under Trafikverkets huvudmannaskap. Vägområdet för träden i norr 
kan också behöva utredas, därför bör hela objektet diskuteras med fastig-
hetsägaren. 
Det finns behov av beskärning i allén. 
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2809, Orreholmen, ORREHOLMEN  

Allé 

ID på karta 25 
Vägnummer O 2809 
Namn Orreholmen, ORREHOLMEN 
Gammalt namn och ID [2809_0_Orreholmen] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 44 askar, 2 lönnar och 1 björk. 
Meter vägsida totalt 575 m. 
Totalt antal träd 47 träd.  
Skötselstatus Medel.   
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Stilig allé i ett öppet landskap. Det står fler större träd i gårdsmiljön öster 

om objektet men dessa har inte räknats med här eftersom de står på tomt-
mark och/eller utanför vägområde.  
Det växer en del lavar och mossor på träden, kyrkogårdslav noterades 
bland annat.  
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2811.1, Hångsdala kyrka, HÅNGSDALA  

Allé 

ID på karta 26 
Vägnummer O 2811.1 
Namn Hångsdala kyrka, HÅNGSDALA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 14 björkar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 5 askar.  
Meter vägsida totalt 65 + 25 = 90 m. 
Totalt antal träd 14 + 5 = 19 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Två trädrader med hamlade björkar och större askar som satts ihop till ett 

objekt. 
På de hamlade björkarna noterades några stamskador och en del rockhäng-
are. Det är oklart vem som hamlar/beskär björkarna, enligt kyrkogårdsför-
valtningen står inte kyrkan för detta.   
Askarna har behov av beskärning, det finns en del döda grenar och man be-
höver säkerställa att kravet om fri höjd över vägbanan uppfylls, vilket det 
inte ser ut att göra idag.  
Åtgärdsbehov och huvudmannaskap behöver utredas.  
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2811, Hångsdala, HÅNGSDALA  

Vägträd 

ID på karta 27 
Vägnummer O 2811 
Namn Hångsdala, HÅNGSDALA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 alm.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer En större flerstammig alm, med håligheter samt några döda grenar som bör 

tas ner.  Det växer mycket mossa och lavar på trädet, bland annat noterades 
allémossa och brosklav.  
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2859, Skattegården, LOVENE  

Allé 

ID på karta 28 
Vägnummer O 2859 
Namn Skattegården, LOVENE 
Gammalt namn och ID [2859_2_Karleby] 
Östra sidan 15 askar samt 2 döda träd (askar).  
Norra sidan  - 
Västra sidan 29 askar, varav 14 står längs med rastplatsen, samt 1 asp.  
Södra sidan Medel. 
Meter vägsida totalt 305 + 190 = 495 m. 
Totalt antal träd 15 + 30 = 45 träd samt 2 döda träd. 
 Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Vacker allé som står i bankslänt i ett öppet landskap. I norr finns ytterligare 

en allé med björkar, denna står dock utanför vägområdet (se objekt 89, 
Skattegården norra, LOVENE).  
Nästan alla träd har större döda grenar, träden längs rastplatsen ser dock 
bättre ut. Det finns stamskador på flera av träden. Två träd är helt döda, 
några är döende. Det är fint röjt i vägområdet men träden har behov av be-
skärning.  
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2860, Nytorp, NÖTTORP 

Vägträd 

ID på karta 29 
Vägnummer O 2860 
Namn Nytorp, Nöttorp 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 oxel. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer En mycket grov oxel som står intill en hage. Det finns tickor och flera hålig-

heter på trädet. En av stamförgreningarna samt flera mindre grenar är 
döda.   
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2861, Källeberg, KÄLLEBERG 

Allé 

ID på karta 30 
Vägnummer O 2861 
Namn Källeberg, KÄLLEBERG 
Gammalt namn och ID [2861_0_Källeberg] 
Östra sidan 45 askar, 11 lönnar, 4 klibbalar och 1 oxel.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 30 askar, 16 lönnar, 3 almar, 1 oxel, 1 asp samt en högstubbe.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt (795 + 450) + 1520 = 2765 m. 
Totalt antal träd 61 + 51 = 112 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Godsallé. 
Kommentarer En långsträckt allé med många grova träd. Ett fåtal döda grenar och stam-

skador finns på träden. En stubbe noterades i allén. 
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2863, Varvboholm, VARV  

Allé 

ID på karta 31 
Vägnummer O 2863 
Namn Varvboholm, VARV 
Gammalt namn och ID [2863_0_Varvboholm] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 12 askar, 11 lönnar och 2 almar. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 11 askar och 11 lönnar.  
Meter vägsida totalt 235 + 235 = 470 m. 
Totalt antal träd 25 + 22 = 47 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer En lång och enhetlig allé där lönn och ask står om vartannat. Det finns flera 

mycket grova träd. Mycket lavar noterades på träden.   
Allén har skötts enligt avtal med fastighetsägaren, men behöver beskäras 
(av Trafikverket). En del döda grenar ligger i vägområdet. Två träd togs ny-
ligen ner och ersattes under 2014 med 2 lönnar.  
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2864, Nya Åsle, ÅSLE  

Allé 

ID på karta 32 
Vägnummer O 2864 
Namn Nya Åsle, ÅSLE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 4 almar, 2 lönnar, 1 bok och 1 asp.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 4 almar och 3 lönnar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 450 m. 
Totalt antal träd 8 + 7 = 15 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Slotts- och herrgårdsallé. 
Kommentarer Den södra delen av allén utgör en förlängning av en lång allé som fortsätter 

upp längs en enskild väg till herrgården (Nya Åsle). Dessa träd sköts troli-
gen av samma huvudman som sköter den enskilda allén, då båda alléer ser 
ut att ha beskurits samtidigt. Träden har dock en del rockhängare, beskär-
ningen har alltså inte utförts helt korrekt. 
Träden som står norr om infarten till herrgården kan också ses som en för-
längning av den stora allén, men har många luckor. Den verkar inte skötas 
av fastighetsägaren på samma sätt som träden i söder.  
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2865, Stenåsen, STENÅSEN 

Allé 

ID på karta 33 
Vägnummer O 2865 
Namn Stenåsen, STENÅSEN 
Gammalt namn och ID [2865_0_Stenåsen] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 83 askar, 2 lönnar, 2 oxlar, 1 alm och en högstubbe, troligen av ask.   
Västra sidan  - 
Södra sidan 4 askar och 1 lönn.  
Meter vägsida totalt 685 + 115 = 800 m. 
Totalt antal träd 88 + 5 = 93 träd samt en högstubbe.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Lång och likåldrig allé som står i ett öppet landskap. Ingår i ett allésystem 

som bl.a. fortsätter in på en privat infart till en gård. Ett vägträd finns längre 
österut (se objekt 90, Väster om Dala, DALA).  
Flera av askarna är i dåligt skick, det förekommer många döda grenar och 
en del stamskador. Det finns en del sly kring träden som behöver röjas bort.  
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Objektsförteckning kategori 2 – Övriga alléer och vägträd i väg-
området 

1843, Norr om Lilla Heden, HÖGSÄTTRA 

Vägträd 

ID på karta 34 
Vägnummer O 1843 
Namn Norr om Lilla Heden, HÖGSÄTTRA (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 2 enar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Objektet har inte inventerats under 2014 och behöver därför besökas för 

att fastställa skötselstatusen för enarna.   
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1843, Söder om Lilla Heden, HEDEN  

Vägträd 

ID på karta 35 
Vägnummer O 1843 
Namn Söder om Lilla Heden, HEDEN (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 ekar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 50 m. 
Totalt antal träd 3 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Ekarna står intill en hage. Flera stora grenar sträcker sig ut i hagen.  

En del grenmaterial ligger kvar i vägkanten och bör tas bort. Det finns 
många döda grenar på träden som behöver tas ner.  
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1845, Natestorp, NATESTORP  

Allé 

ID på karta 36 
Vägnummer O 1845 
Namn Natestorp, NATESTORP (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID Natestorp 
Östra sidan  - 
Norra sidan 4 askar, varav en liten, 2 lönnar och 1 rönn. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 lind, 1 ask samt 1 låg högstubbe.  
Meter vägsida totalt 45 m. 
Totalt antal träd 7 + 2 = 9 träd samt 1 högstubbe.  
Skötselstatus Dålig.  
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Kort trädrad som står längs en åker. Allén leder upp till en gård, men be-

traktas inte som en tomtavgränsning.  
Flera träd har stamskador, flera döda grenar förekommer. Rönnen på den 
norra sidan är i det närmaste död.  
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1859, Tornarp, TORNARP  

Allé 

ID på karta 37 
Vägnummer O 1859 
Namn Tornarp, TORNARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 4 ekar.   
Västra sidan  - 
Södra sidan 9 ekar.  
Meter vägsida totalt 45 + 105 = 150 m. 
Totalt antal träd 4 + 9 = 13 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En tydlig och välskött trädrad som står längs åker- och hyggesmark som le-

der fram till gårdar i väster. Det finns flera kulturminnesstenar i allén. Den 
norra sidan framstår inte lika tydligt då skogen står nära vägen och träden. 
Ett vägträd står längre västerut, vilket möjligtvis kan ha tillhört allén tidi-
gare, se objekt 5, Mellomgården, TORNARP.  
Det är fint röjt runt träden och de har beskurits bra, några rockhängare 
finns dock samt en del döda grenar som bör ses över. 
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1859, Lönnarp, EKARP  

Allé 

ID på karta 38 
Vägnummer O 1859 
Namn Lönnarp, EKARP 
Gammalt namn och ID [1859_0_Börstig-Jäla] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 ek.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 7 lindar, 1 ask och 1 tall. 
Meter vägsida totalt 90 m. 
Totalt antal träd 1 + 9 = 10 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En fin lindallé, med en ek som står på motsatt sida av vägen. Denna har tidi-

gare noterats som ett separat objekt men slås ihop med alléobjektet. Det 
växer mycket mossor och lavar på träden. Fågelholkar sitter uppsatta på 
stammarna. En oxel står öster om objektet (se objekt 39, Kronogården, 
EKARP). En milsten finns också inom objektet. 
Stamskott har röjts runt träden och de är i övrigt fint beskurna, men röj-
ningsmaterial ligger fortfarande kvar i vägområdet. 
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Allén samt vägträdet i bakgrunden som står på motsatt sida av vägen.  
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1859, Kronogården, EKARP 

Vägträd  

ID på karta 39 
Vägnummer O 1859 
Namn Kronogården, EKARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 oxel. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En ensam oxel som behöver ses över. Trädet är ihåligt och används för när-

varande som affischeringstavla och är full med häftstift. En allé finns väster 
om trädet (se objekt 38, Lönnarp, EKARP).  
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2509, Essunga kyrkby, ESSUNGA 

Allé 

ID på karta 40 
Vägnummer O 2509 
Namn Essunga kyrkby, ESSUNGA 
Gammalt namn och ID [2509_1_Essunga kyrkby] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 17 tallar och 1 björk.  
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 125 m. 
Totalt antal träd 18 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Flera ståtliga tallar som bitvis står mycket tätt. Det finns även flera stubbar 

mellan träden. En ungskog står bakom träden.  
Det är väl röjt och fint beskuret, men några beskurna grenar ligger kvar i 
vägområdet.  
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2513, Bol, BOL  

Allé 

ID på karta 41 
Vägnummer O 2513 
Namn Bol, BOL 
Gammalt namn och ID [2513_2_Bol] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 14 björkar, 2 aspar och 1 klibbal.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 12 björkar varav 2 mindre, 8 aspar varav 3 mindre, 1 klibbal samt 1 dött 

träd. 
Meter vägsida totalt 250 m. 
Totalt antal träd 17 + 21 = 38 träd samt ett dött träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En björkallé med en del luckor och inslag av buskar, exempelvis snöbär och 

vide. En del yngre träd börjar komma upp i luckorna. En högstubbe av björk 
finns i allén, på denna växer en del tickor. De tre östra träden står en bit 
från allén, men kan möjligtvis knytas ihop med denna vid en restaurering.  
En stenmur finns inom objektet, vilken är i behov av restaurering.  
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2513, Helena, FRÖSSTORP 

Vägträd 

ID på karta 42 
Vägnummer O 2513 
Namn Helena, FRÖSSTORP 
Gammalt namn och ID [2513_0_Helena (Frösstorp)] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 ek. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer En fin ek som nyligen beskurits. Trädet står vid en infart till enskild väg. 

Står möjligen på gränsen till vägområdet men bedöms idag hamna under 
Trafikverkets huvudmannaskap. 
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2513, Fridkulla, VÄSTERBITTERNA 

Allé 

ID på karta 43 
Vägnummer O 2513 
Namn Fridkulla, VÄSTERBITTERNA 
Gammalt namn och ID [2513_0_Norr Bitterna] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 13 björkar och 1 tall.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 115 + 70 = 185 m. 
Totalt antal träd 14 träd.  
Skötselstatus Okänd. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Objektet har inte inventerats under 2014, ett besök är därför nödvändigt 

för att kunna bedöma skötselstatus för träden. En björkallé som kan ses 
som uppdelad i två sträckor. Stora träd som är i hyfsat bra skick.  
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2523, Rangeltorp, RANGELTORP  

Allé 

ID på karta 44 
Vägnummer O 2523 
Namn Rangeltorp, RANGELTORP 
Gammalt namn och ID [2523_0_Rangeltorp] 
Östra sidan 27 oxlar, 1 lönn och 5 döda träd.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 300 m. 
Totalt antal träd 28 träd samt 5 döda träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En äldre allé med nyplanterade oxlar. De äldre träden är, förutom lönnen, 

döda och står kvar som högstubbar. De nyplanterade oxlarna är i gott skick 
men skötselstatusen bedöms ändå till medel då det behöver röjas upp i väg-
området.  
Oxlarna har inte planterats av Trafikverket, dock står träden tydligt inom 
vägområdet. Trafikverket tar därför ansvar för skötseln av allén men hu-
vudmannaskapet och tillhörande skötselansvar bör utredas med fastighets-
ägaren.   
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2552, Sand, LERUM  

Allé 

ID på karta 45 
Vägnummer O 2552 
Namn Sand, LERUM 
Gammalt namn och ID [2552_0_Sand] 
Östra sidan 15 askar, 3 ekar, 1 björk och 1 asp.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 17 ekar, 2 askar och 1 björk.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 150 + 120 = 270 m. 
Totalt antal träd 20 + 20 = 40 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Jämn trädrad som står längs med en hagmark. En stenlagd stödmur står 

mellan träden och vägen på den västra sidan.  
Enligt boende i området beskars allén av driftentreprenören en kort tid in-
nan inventeringstillfället. Röjningsmaterial ligger fortfarande kvar på fastig-
hetsägarens mark, enligt boende.   
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2552, Ekedal, EKEDAL 

Allé 

ID på karta 46 
Vägnummer O 2552 
Namn Ekedal, EKEDAL 
Gammalt namn och ID [2552_1_Ekedal] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 10 askar och 1 ek.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 12 askar, varav 6 mindre, 4 ekar, 2 klibbalar, 1 björk och 1 asp.  
Meter vägsida totalt 225 + 140 = 365 m. 
Totalt antal träd 11 + 20 = 31 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Stora träd intill hagar och i gårdsmiljö. Träden i allén står med ojämna av-

stånd och med varierande avstånd från vägen. En del mossor och lavar no-
terades på träden, bl.a. allélav, kyrkogårdslav och ekorrsvansmossa.  
En del döda grenar noterades också, trots att allén nyligen ska ha beskurits 
av driftentreprenören, enligt boende vid Sand.  
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2646, Sydväst om Mönarp, MÖNARP 

Allé 

ID på karta 47 
Vägnummer O 2646 
Namn Sydväst om Mönarp, MÖNARP 
Gammalt namn och ID [2646_0_Mönarp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 43 björkar samt 2 döda björkar.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 36 björkar samt 7 döda björkar. 
Meter vägsida totalt 3015 x 2 = 6030 m. 
Totalt antal träd 43 + 36 = 79 träd samt 9 döda björkar.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En längre vägsträcka med björkar. Det finns flera luckor i allén. Trädens av-

stånd till vägen varierar något över sträckan.  
Möjligen kan allén ha tillkommit som en förstärkning av vägbanan som går 
över mossmarkerna i området, som dock numera består av uppodlad åker-
mark.  
Vissa träd är döda, avbrutna grenar/stammar ligger fortfarande kvar i väg-
kanten och behöver röjas undan. 
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2649, Norr om Österås, FLOBY-ÅSEN 

Vägträd 

ID på karta 48 
Vägnummer O 2649 
Namn Norr om Österås, FLOBY-ÅSEN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 bok. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer En bok med en fin, vid krona. Står intill ett litet röse.  

Det finns flera små rockhängare på trädet. En hög med beskurna grenar lig-
ger kvar inom vägområdet.  
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2650, Norr om Fåglavik, KOSTEN  

Allé 

ID på karta 49 
Vägnummer O 2650 
Namn Norr om Fåglavik, KOSTEN   
Gammalt namn och ID [2650_1_Larv-Fåglavik] (Krogstorp) 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 11 ekar, 5 askar, 4 lönnar, 1 oxel samt 1 död ek.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 21 träd samt 1 dött träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allén står längs en stenmur. En ek är helt död och en är döende, barken har 

nyligen börjat falla av.  
Generellt behöver allén ses över, det finns många döda grenar som behöver 
beskäras och det behövs städas upp i vägkanten där det ligger röjt sly och 
nedfallet grenmaterial.  
Boende i området är mycket angelägna om att allén ska åtgärdas, de hävdar 
att det ofta faller ner grenar i vägkanten.  
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2655, Göteve, BACKOR 

Vägträd 

ID på karta 50 
Vägnummer O 2655 
Namn Göteve, BACKOR 
Gammalt namn och ID [2655_1_Göteve] 
Östra sidan 7 träd, troligen 6 lönnar och 1 björk.   
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 7 träd.  
Skötselstatus Okänd.  
Kommentarer Objektet har inte inventerats 2014, ett fältbesök behöver göras för att be-

döma skötselstatus på objektet och fastställa trädslag.  
Två lindar står framför staketet vid tomten och har inte räknats med här då 
de snarare bedöms vara planterade som en tomtavgränsning. En av lön-
narna står vid infarten till gården men är ändå av samma trädslag och ålder 
som övriga träd och har därför räknats med i objektet.  
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2661, Trävattna, SALAHOLM  

Allé 

ID på karta 51 
Vägnummer O 2661 
Namn Trävattna, SALAHOLM 
Gammalt namn och ID [2661_0_Trävattna] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 3 oxlar, 3 lönnar, 1 ask och 1 alm.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 4 aspar, 3 almar och 1 oxel.  
Meter vägsida totalt 120 + 70 = 190 m. 
Totalt antal träd 8 + 8 = 16 träd. 
Skötselstatus Dålig.  
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Allén står längs med vägen som går genom byn. Det finns flera grova träd, 

bl.a. av asp och oxel. Det finns mycket lavpåväxt på träden, tickor samt hå-
ligheter i träden.  
Allén behöver ses över, det finns behov av beskärning. Flera träd är dessu-
tom i dåligt skick, framför allt almarna.  
Boende i området har anmärkt på trafiksäkerheten då grenar ramlar ner på 
vägen. Vägområdet blir också ganska smalt på grund av allén, vilket ses som 
ett problem bland de boende.   
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2672, Sydost om Hjortemossen, MÖNARP 

Allé 

ID på karta 52 
Vägnummer O 2672 
Namn Sydost om Hjortemossen, MÖNARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 13 björkar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 155 m.  
Totalt antal träd 13 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Avstånden är något oregelbundna mellan träden, troligen är detta luckor 

från träd som tidigare ingått i allén. Det finns en del vass mellan träden, en 
videbuske noterades också vid besöket. Det finns en del döda grenar på trä-
den, vilka bör tas ner.  
Flera träd har fällts i allén, dessa ligger dock kvar i vägkanten ut mot åker-
marken.  
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2681, Stora Bjurum, STORA BJURUM  

Allé 

ID på karta 53 
Vägnummer 2681 
Namn Stora Bjurum, STORA BJURUM 
Gammalt namn och ID [2681_0_Stora Bjurum] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 4 klibbalar och 1 vårtbjörk.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 9 klibbalar.  
Meter vägsida totalt 260 x 2 = 520 m. 
Totalt antal träd 5 + 9 = 14 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allén står i närheten av en stor gård. Det finns flera stubbar i allén. Det 

växer mycket brosklavar på träden. Träden står i en bankslänt, längre ner i 
slänten behöver det röjas bättre. Två alar på södra sidan står en bit ifrån de 
övriga träden.  
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2687, Söder om Broddetorp, FJÄLLÅKRA  

Allé 

ID på karta 54 
Vägnummer O 2687 
Namn Söder om Broddetorp, FJÄLLÅKRA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 6 askar och 3 lönnar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 205 m. 
Totalt antal träd 9 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allén går längs en åker, förbi en hästhage och gård. Avståndet mellan träden 

varierar en del, två stubbar noterades också. Det växer mycket lavar på trä-
den.  
Det finns behov av beskärning då det noterades flera döda grenar på träden.  
Två träd står på var sin sida infarten till gården och kan stå under fastig-
hetsägarens huvudmannaskap, men tas ändå med här då de bedöms höra 
till allén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

113 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

114 
 

2687, Norr Åsbotorp, EKORNAVALLEN  

Allé 

ID på karta 55 
Vägnummer O 2687 
Namn Norr Åsbotorp, EKORNAVALLEN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 6 björkar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt Ca 60 m. 
Totalt antal träd 6 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En kort björkallé samt ännu en björk som står i vägområdet mellan parke-

ringen och vägen. Ytterligare två träd, en sälg och en oxel, står tillsammans 
med björken men dessa har inte tagits med här, då dessa har bedömts stå 
utanför vägområdet. Det är oklart om hela gräsytan mellan parkeringen och 
vägen hör till Trafikverket, det skulle innebära att båda dessa träd bör ingå i 
objektet. Detta bör utredas. 
En oxelallé står på längs den västra sidan av vägen (se objekt 85, Ekornaval-
len, EKORNAVALLEN).  
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2689, Fjällåkra, FJÄLLÅKRA  

Allé 

ID på karta 56 
Vägnummer O 2689 
Namn Fjällåkra, FJÄLLÅKRA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 3 almar, 1 lönn och 1 ask. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 55 m. 
Totalt antal träd 5 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Större träd som möjligtvis kan ses som vägträd men noteras som allé tills 

vidare. Träden bör ses över, det finns en del döda grenar.   
Norr om objektet står en oxel på motsatt sida vägen (se objekt 86, Fjällåkra 
norra, FJÄLLÅKRA).  
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2689, Åkatorp, ÅKATORP  

Allé 

ID på karta 57 
Vägnummer O 2689 
Namn Åkatorp, ÅKATORP 
Gammalt namn och ID [2689_1_Åkatorp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 6 askar, 3 björkar, 2 almar, 1 lönn och 1 tall. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 200 m. 
Totalt antal träd 13 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Träden står i en bankslänt. En av askarna är mycket grov. Det växer en del 

lavar på träden, speciellt på denna.  En milsten står också inom objektet.  
Det finns en del döda grenar som behöver tas bort. En av björkarna är dålig 
och behöver ses över. 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

119 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

120 
 

2689, Segerstad, SEGERSTAD  

Allé 

ID på karta 58 
Vägnummer O 2689 
Namn Segerstad, SEGERSTAD 
Gammalt namn och ID [2689_0_Segerstad] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 7 askar samt 1 lönn. 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 8 träd.  
Skötselstatus Dålig.  
Allétyp Byallé. 
Kommentarer En kort allé med äldre träd i bymiljö. Arter som allémossa och kyrkogård-

slav noterades på träden. En ask togs ner under 2014, efter ett dispensä-
rende.  
En av askarna är mycket grov och benämns ”spö-asken”. Denna användes 
förr som skampåle (skylt finns) många döda grenar.  
Det finns även träd på motsatt sida av vägen. Dessa står dock bakom en mur 
och hör därför till annan huvudman (se objekt 87, Rörs backe, SEGERSTAD). 
De flesta av askarna är i dåligt skick, troligen är de sjuka. Det finns mycket 
döda grenar på träden som bör beskäras.  
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2691, Öster om Segerstad, SEGERSTAD 

Vägträd 

ID på karta 59 
Vägnummer O 2691 
Namn Öster om Segerstad, SEGERSTAD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 alm. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra. 
 Kommentarer Trädet står i ett öppet åkerlandskap. Det finns även en stubbe intill trädet.  

Det finns enstaka döda grenar som behöver tas ner. 
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2691, Lille Stommen, BRUNNHEM  

Vägträd 

ID på karta 60 
Vägnummer O 2691 
Namn Lille Stommen, BRUNNHEM 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 3 almar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 3 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Stora och välmående almar. Träden står intill en hage, mittemot en gård.  
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2691, Ranstad, RANSTAD  

Allé 

ID på karta 61 
Vägnummer O 2691 
Namn Ranstad, RANSTAD 
Gammalt namn och ID [2691_0_Ranstad] 
Östra sidan 7 vårtbjörk och 1 ask. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 170 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Grova björkar och en ask med mycket lavar, bl.a. noterades kyrkogårdslav. 

Träden står längs en stenmur, fler träd finns längs en infartsväg som leder 
upp till ett torp.  
Objektet bör ses över, röjning av sly behövs vid stenmuren, samt några 
döda grenar på träden som behöver beskäras.  
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2792, Solberga, SOLBERGA 

Vägträd 

ID på karta 62 
Vägnummer O 2792 
Namn Solberga, SOLBERGA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 2 askar. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Två stora askar med mycket mossor och lavar, bl.a. allélav, kyrkogårdslav, 

brosklav och fällmossa.  
Träden bör ses över, det finns döda grenar som behöver tas ner. En större 
gren har nyligen fallit.    
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2793, Norr om Slättered, HÅTTERHOLMEN  

Vägträd 

ID på karta 63 
Vägnummer 2793 
Namn Norr om Slättered, HÅTTERHOLMEN 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 2 bokar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Stora bokar som står intill en beteshage. Det ena trädet står längre ner i en 

bankslänt men bedöms ändå stå inom vägområdet.  
Det finns många döda grenar på träden, dessa bör tas ner. 
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2795, Vartofta-Åsaka kyrka, ÅSAKA  

Allé 

ID på karta 64 
Vägnummer O 2795 
Namn Vartofta-Åsaka kyrka, ÅSAKA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 2 askar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 4 askar och 3 lönnar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 155 m (plus vägträd). 
Totalt antal träd 2 + 7 = 9 träd.  
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Brokig allé med stora träd men där flera träd står bakom en mur utanför 

vägområdet och har därför inte räknats med här. Två träd står även på en 
asfalterad yta, dessa bedöms inte heller tillhöra Trafikverket då de står på 
annans mark.  
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2795, Skarpås, ARNARED  

Vägträd 

ID på karta 65 
Vägnummer O 2795 
Namn Skarpås, ARNARED 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ek.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer En stor ek som är omgiven av skog, vilket begränsar ljustillgången.  

Det finns många döda grenar, eken bör ses över.  
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2842, Grunnevadssjön, GRUNNEVAD  

Allé 

ID på karta 66 
Vägnummer 2842 
Namn Grunnevadssjön, GRUNNEVAD 
Gammalt namn och ID [2842_0_Suntak-Vättak] 
Östra sidan 9 björkar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 285 m. 
Totalt antal träd 9 träd.  
Skötselstatus Oklar. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Allén har inte inventerats 2014 men fotades i samband med vägkantsinven-

teringen. Ytterligare några björkar står innanför ett stängsel söder om 
dessa.  

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Alléer och vägträd med annan huvudman 

137 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Alléer och vägträd med annan huvudman 

138 
 

2858, Kullagården, TIARP-TÖRESTORP 

Vägträd 

ID på karta 67 
Vägnummer O 2858 
Namn Kullagården, TIARP-TÖRESTORP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 2 lönnar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Träden står i ett öppet landskap intill en hage. Det finns beskärningsbehov 

på träden.  
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2859, Backgården, LOVENE  

Allé 

ID på karta 68 
Vägnummer O 2859 
Namn Backgården, LOVENE 
Gammalt namn och ID Backgården 
Östra sidan 3 askar, 1 oxel och 1 björk.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 20 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Oxeln är mycket grov och är ihålig med mulm i stammen. Det står ytterli-

gare två träd (björk och ask) i närheten, men dessa står längre från vägen.  
Det finns en del döda grenar, bl.a. på oxeln, som behöver beskäras.  
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2859, Utbogården, KARLEBY  

Allé 

ID på karta 69 
Vägnummer O 2859 
Namn Utbogården, KARLEBY 
Gammalt namn och ID [2859_1_Utbogården] 
Östra sidan 8 askar, 3 aspar, 1 lönn samt 1 död ask. 
Norra sidan  - 
Västra sidan 10 askar och 1 asp.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 115 + 115 = 230 m. 
Totalt antal träd 12 + 11 = 23 träd samt 1 dött träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Kort och tydlig allé, med relativt grova träd, som går förbi en gård. Det finns 

rester av ett nedfallet/nedtaget träd i en lucka i allén.  
Lite skador finns på träden, samt ett dött träd. Allén behöver ses över.  
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2861, Fridhem, SVARTTARP  

Vägträd 

ID på karta 70 
Vägnummer O 2861 
Namn Fridhem, SVARTTARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 sötkörsbär. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Dålig. 
Kommentarer Ett stort träd med mycket lavar och svamp. Träden står invid en stenmur 

och en bäck.  
Flera grova grenar är skadade, döda eller avbrutna.  
Det behöver röjas en del sly kring trädet och stenmuren, även trädet har be-
skärningsbehov.  
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2861, Björkhaga, SVARTARP 

Vägträd 

ID på karta 71 
Vägnummer O 2861 
Namn Björkhaga, SVARTARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 1 ask.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer En ask som står intill en stenmur intill vägen i öppet landskap.  

Det finns en del sly kring trädet som behöver röjas bort.   
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2861, Bosgården, MULARP  

Allé 

ID på karta 72 
Vägnummer O 2861 
Namn Bosgården, MULARP 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 14 askar samt en högstubbe av björk.  
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 410 m. 
Totalt antal träd 14 träd samt en högstubbe.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En allé som ser ut att ha blivit uppsläppt snarare än planterad. Norr om al-

lén finns ytterligare två småträd som kan ha sparats för att fungera som en 
förlängning, dessa är dock inte medräknade i objektet idag.  
Det finns en stenmur vid objektet.  
Det finns en del sly kring träden som behöver röjas undan.  
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2862, Store Holmen, ANNEBERG  

Allé 

ID på karta 73 
Vägnummer O 2862 
Namn Store Holmen, ANNEBERG 
Gammalt namn och ID [2862_0_Store Holmen] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 14 askar och 4 björkar, varav 3 är döende. 
Meter vägsida totalt 475 m. 
Totalt antal träd 18 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Ett antal spridda träd och trädrader som har flera luckor men med en tydlig 

placering i landskapet.  
Det finns tre stående döda/döende björkar som bör ses över. 
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2865, Almedal, DALA  

Allé 

ID på karta 74 
Vägnummer O 2865 
Namn Almedal, DALA 
Gammalt namn och ID [2865_2_Almedal (Dala)] (Dala-Kyrketorp) 
Östra sidan  - 
Norra sidan 8 almar, 3 askar, 2 lönnar och 1 oxel. 
Västra sidan  - 
Södra sidan 13 almar och 1 lönn.  
Meter vägsida totalt 115 + 80 = 305 m. 
Totalt antal träd 14 + 14 = 28 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Askarna har varit tidigare hamlats. De har en del döda grenar som behöver 

beskäras. Det finns tickor på oxeln.  
Det står även några almar på den korsande vägen söder om objektet, se ob-
jekt 75, Danskagården, DALA.  
Omkring allén har en del sly kommit upp, vilket behöver röjas.  
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2867, Danskagården, DALA  

Vägträd 

ID på karta 75 
Vägnummer O 2867 
Namn Danskagården, DALA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 4 almar.   
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 4 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Almar som står på en korsande väg till objekt 74, Almedal, DALA. Ett av trä-

den står något längre ifrån de övriga.  
Det finns en del sly kring träden som behöver hållas efter.   

 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

155 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google © 2014 
 
 
 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

156 
 

2871, Gärdagården, VALSTAD  

Vägträd 

ID på karta 76 
Vägnummer O 2871 
Namn Gärdagården, VALSTAD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 3 askar och 1 lönn. 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Kommentarer Fyra vägnära träd som står i ett åkerlandskap. Mycket lavar noterades på 

träden, bl.a. kyrkogårdslav och brosklav.  
 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

157 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Trafikverkets övriga alléer och vägträd  

158 
 

2876, Kroken, LOVENE  

Allé 

ID på karta 77 
Vägnummer O 2876 
Namn Kroken, LOVENE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 15 björkar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan 5 björkar och 1 ask. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 165 + 165 = 330 m. 
Totalt antal träd 15 + 6 = 21 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Björkallé där den östra sidan planterats med träd som står med jämna av-

stånd. Träden på den västra sidan är något äldre, eventuellt är dessa också 
planterade.  
Allén sköts troligen av en annan huvudman, som också ligger bakom träd-
planteringen. Eventuellt behöver en diskussion tas med fastighetsägaren 
om vem som har skötselansvaret.  
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Objektsförteckning kategori 3 – Alléer och vägträd med annan 
huvudman 

1846, Öster om Broddarps kyrka, BRODDARP 

Vägträd 

ID på karta 78 
Vägnummer O 1846 
Namn Öster om Broddarps kyrka, BRODDARP (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 2 askar.  
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer Tomtavgränsning. Två stora askar som gränsar till en fastighet. En del döda 

grenar finns på träden, vilka behöver åtgärdas.  
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1846, Väster om Öra kyrka, ÖRA 

Allé 

ID på karta 79 
Vägnummer O 1846 
Namn Väster om Öra kyrka, ÖRA (f.d. Vårgårda) 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 4 almar och 1 hagtorn.   
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Tomtavgränsning. Almarna har blivit hamlade.   
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2548, Arentorp, KEDUM 

Allé 

ID på karta 80 
Vägnummer O 2548 
Namn Arentorp, KEDUM 
Gammalt namn och ID [2548_1_Arentorp} 
Östra sidan 9 lindar. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 9 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Infartsallé. 
Kommentarer Allén har planterats av kommunen. Träden står utanför vägområdet.  
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2655, Mönarp, MÖNARP  

Allé 

ID på karta 81 
Vägnummer O 2655 
Namn Mönarp, MÖNARP 
Gammalt namn och ID [2655_0_Mönarp] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 17 lindar, 3 almar, 3 askar, 2 lönnar, 1 tysklönn samt 1 högstubbe (oxel).   
Västra sidan  - 
Södra sidan 9 almar och 6 askar.  
Meter vägsida totalt 310 m x 2 = 620 m. 
Totalt antal träd 26 + 15 = 41 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer En allé med äldre träd, dock finns en del luckor. Det växer mycket mossor 

och lavar på träden, bl.a. noterades brosklav och allélav. Många av de äldre 
träden är i sämre skick. Den större delen av lindarna är nyplanterade.  
Delar av allén står på/längs tomt.  
Kontakt behöver tas med fastighetsägaren för att utreda skötselansvaret. 
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2682, Uppsala, UPPSALA 

Allé 

ID på karta 82 
Vägnummer O 2682 
Namn Uppsala, UPPSALA 
Gammalt namn och ID [2682_1_Söder Sätuna] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 5 träd.  
Västra sidan  - 
Södra sidan 10 träd.  
Meter vägsida totalt 140 x 2 = 280 m. 
Totalt antal träd 5 + 10 = 15 träd. 
Skötselstatus Oklar. 
Allétyp Trädgårdsallé / Gårdsallé. 
Kommentarer Det står fler träd innanför ett stängsel/mur men som ändå står relativt nära 

vägen. Träden som räknats med här står i vägområdet eller på gränsen till 
det. Det förekommer yngre träd och sly i allén samt längs vägen i nordöst, 
men endast ett av dessa träd har tagits med (på södra sidan längst ut i öst) 
då det ändå var så pass stort att det borde räknas med. Antalet träd är på 
grund av detta svårt att räkna, objektet behöver besökas i fält för att kunna 
göra en korrekt bedömning.  
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2682, Korsgården, UGGLUM  

Vägträd 

ID på karta 83 
Vägnummer O 2682 
Namn Korsgården, UGGLUM 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 ask.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Kommentarer En grov, hamlad ask. Trädet står vid en infart men tas med här då det står så 

pass nära vägen.  
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2685, Gudhems kyrka, GUDHEM  

Vägträd 

ID på karta 84 
Vägnummer O 2685 
Namn Gudhems kyrka, GUDHEM 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 2 askar och 2 almar.  
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 80 m.  
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Allén leder upp mot kyrkan, på vägen mellan kungsgården och klostret.  

Kortklippt gräsmatta omkring träden och stenmuren intill. Hamlade/ka-
pade kronor som gjorts relativt nyligen. Trädrad finns även på andra sidan 
vägen men står utanför vägområdet. Tre träd i söder, närmast gården står 
längre från vägen.  
Se även oxelallén som står på väg 2684 (se objekt 16, Gudhemsgården, 
GUDHEM). 
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2687, Ekornavallen, EKORNAVALLEN  

Allé 

ID på karta 85  
Vägnummer O 2687 
Namn Ekornavallen, EKORNAVALLEN 
Gammalt namn och ID [2687_0_Ekornavallen] 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 40 oxlar. 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 295 m. 
Totalt antal träd 40 träd.  
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer En lång oxelallé som står längs med inhägnaden till fornminnesområdet på 

Ekornavallen. Fler träd finns på andra sidan vägen (se objekt 55, Norr Åsbo-
torp, EKORNAVALLEN).  
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2689, Fjällåkra norra, FJÄLLÅKRA 

Vägträd 

ID på karta 86 
Vägnummer O 2689 
Namn Fjällåkra norra, FJÄLLÅKRA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan 1 oxel. 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Står norr om objekt 56, Fjällåkra, FJÄLLÅKRA.  
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2689, Rörs backe, SEGERSTAD  

Allé 

ID på karta 87 
Vägnummer O 2689 
Namn Segerstad, SEGERSTAD 
Gammalt namn och ID Del av [2689_0_Segerstad] 
Östra sidan  - 
Norra sidan 10 askar och 1 lind. 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 11 träd.  
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Kort allé med äldre träd i bymiljö, bl.a. noterades allémossa och kyrkogård-

slav. Flera av träden fungerar som stolpar och har taggtråd eller stängsel in-
vuxet i barken. Det finns ett stort behov av beskärning, bl.a. av döda grenar. 
En lind har planterats i sydöst, som kompensation för den ask som togs ner 
på andra sidan vägen, enligt ett dispensärende mellan Trafikverket och 
Länsstyrelsen våren 2014.  
Det finns även träd på motsatt sida av vägen (se objekt 58, Segerstad, SE-
GERSTAD). 
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2691, Alvinsberg, RANSTAD  

Vägträd 

ID på karta 88 
Vägnummer O 2691 
Namn Alvinsberg, RANSTAD 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan 1 oxel. 
Norra sidan  - 
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Kommentarer Stort träd som står vid stenmurens slut, mellan vägen och ett staket. Mycket 

lavar noterades på trädet, b.la. kyrkogårdslav. Trädet har en stamskada.  
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2859, Skattegården norra, LOVENE 

Allé 

ID på karta 89 
Vägnummer O 2859 
Namn Skattegården norra, LOVENE 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan  - 
Västra sidan 14 björkar.  
Södra sidan  -  
Meter vägsida totalt 45 m. 
Totalt antal träd 14 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Rak och prydlig björkallé som står mittemot en gård. Söder om träden står 

en askallé, (se objekt 28, Skattegården, LOVENE).  
 

 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Alléer och vägträd med annan huvudman 

183 
 

  



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Falköping  Alléer och vägträd med annan huvudman 

184 
 

2865, Väster om Dala, DALA  

Vägträd 

ID på karta 90 
Vägnummer O 2865 
Namn Väster om Dala, DALA 
Gammalt namn och ID  - 
Östra sidan  - 
Norra sidan 1 lönn.  
Västra sidan  - 
Södra sidan  - 
Meter vägsida totalt  - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel.  
Kommentarer Trädet står intill en åker och stenmur.  

Det finns en del sly runt träden som bör röjas bort.  
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Objektsförteckning – Borttagna och övriga objekt  

Borttagna objekt 

 

 

Övriga objekt och tomtavgränsningar  

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering Kommentarer 
47 Lilla Angunstorp, 

ANGUNSTORP 
[47_0_Norr Odens-
berg] 

Utanför vägom-
råde.  

Träden står långt från väg. 

1843 
Söder om Al-

boga, ALBOGA 
 - 

Utanför vägom-

råde. 
 - 

2513 Helena  [2513_1_Helena] Nedtagen. 

Under inventeringen 2014 kunde 

man konstatera att träden ej 

finns kvar. 

2554 Rydaholm 
[2554_0_Ryda-

holm] 
Enskild väg.  

2671 Odensberg 
[2671_0_ 

Odensberg] 

Bedöms vid be-

söket höra till 

gården och be-

traktas då som 

annans huvud-

mannaskap.  

Björkar som står bakom stängsel.  

2682 
Korsgården, 

UGGLUM 
Ugglarp 

Utanför vägom-

råde. 
Står bakom stenmur.   

Vägnr. Namn Gammalt ID Motivering Kommentarer 
187, 
2551 

Vara  - Kommunala al-
léer.  

Hör ej till Trafikverket.  

2508 Arentorp -  Kommunal allé. Hör ej till Trafikverket.  

2509 Naum, NAUM [2509_0_Naum] 
Tomtavgräns-

ning. 
Ca 20 träd av björk och al. 

2521 
Emtunga, EM-

TUNGA 
 - 

Utanför vägom-

råde. 

Stor och fin ek vars grenar 

sträcker sig över vägen. Sköts av 

Länsstyrelsen. Står inne i sam-

hälle.  

2643 Brismene 
[2643_1_Brismen

e] 

Utanför vägom-

råde. 
 - 

2649 Backgården 
[2649_0_ 

Backgården] 

Tomtavgräns-

ning. 
Nära väg, ta med?   

2662 Ullene [2662_1_Ullene] 
Tomtavgräns-

ning. 
 - 

2687 Söder Varnhem 
[2687_2_Söder 

Varnhem] 

Tomtavgräns-

ning/ Ingen allé. 

Tomtavgränsning alternativt 

mindre skogsparti med vägnära 

träd som möjligtvis haft en allé-

funktion innan. Idag ingen allé-

karaktär.  
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2691 Segerstad 
[2691_1_Seger-

stad] 

Tomtavgräns-

ning. 
Björkrad som står bakom mur.  

2859 Fogdagården [2859_0_Karleby] 
Utanför vägom-

råde.  

Står mellan äldre stenmur och 

staket.  

2859 Karleby [2859_3_Karleby] 
Utanför vägom-

råde.  

Står intill staket, på klippt gräs-

matta.  

2865 Dala-Kyrketorp 
[2865_2_Dala-

Kyrketorp] 

Tomtavgräns-

ning. 
Stora träd.  

2867 Brunnsängen 
[2867_0_ 

Brunnsängen] 

Utanför vägom-

råde.  
Står innanför stängsel.  
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