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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 våren 
2016 av Tove Adelsköld (Calluna) och Åsa Röstell (Tyréns) på uppdrag av Trafikverket. Utöver alléerna 
från gamla databasen har också nya objekt tillkommit vid båda inventeringarna år 2010 och 2016. 
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) 10 

Alléer (antal träd totalt) 595 

Alléer (meter totalt) 6380 

Vägträd (antal objekt) 4 

Vägträd (antal träd totalt) 5 

Totalt antal prioriterade träd 600 

Kategori 3 
Objekt med annan huvudman 

Alléer (antal objekt) 21 

Alléer (antal träd totalt) 376 

Alléer (meter totalt) 3745 

Vägträd (antal objekt) 5 

Vägträd (antal träd totalt) 10 

Totalt antal träd med annan 
huvudman 

386 

Skötselstatus* 

Objekt med skötselstatus bra  25 av 40 

Objekt med skötselstatus medel 15 av 40  

Objekt med skötselstatus dålig 0 av 40  

Objekt med skötselstatus okänd 0 av 40 

Kategori 2 
Övriga objekt 

Alléer (antal objekt) 15 

Alléer (antal träd totalt) 163 

Alléer (meter totalt) 1790 

Vägträd (antal objekt) 11 

Vägträd (antal träd totalt) 36 

Totalt antal övriga träd 199 

*För objekt med Trafikverket som huvudman 
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Översiktskarta – Alléer och vägträd 
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Objektförteckning – Trafikverkets prioriterade alléer och 
vägträd 

550, Liljenäs, LILJENÄS  

Vägträd 

ID på karta 1 
Vägnummer S 550 
Namn Liljenäs, LILJENÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 poppel. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 300 cm. 
Kommentarer Poppel som står i ett öppet landskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

11 
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550, Rya, LILJENÄS 

Vägträd 

ID på karta 2 
Vägnummer S 550 
Namn Rya, LILJENÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 1 tall. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø 200 cm. 
Kommentarer Fin och grov tall med pansarbark, som står i öppet landskap. Sly växer upp 

runt trädet och bör tas bort. 
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562, Stora Skagene, STORA SKAGENE  

Vägträd 

ID på karta 3 
Vägnummer S 562 
Namn Stora Skagene, STORA SKAGENE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 10 m. 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står mellan en stenmur och vägen. 
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669, Hammarsten, HAMMARSTEN 

Allé 

ID på karta 4 
Vägnummer S 669 
Namn Hammarsten, HAMMARSTEN 
Gammalt namn och ID (0669_0_Norr Grums) 
Östra sidan - 
Norra sidan 34 lindar och 33 klibbalar samt vissa högstubbar. 
Västra sidan - 
Södra sidan 33 lindar och 33 klibbalar samt vissa högstubbar. 
Meter vägsida totalt 1 080 m. 
Totalt antal träd 133 träd samt vissa högstubbar. 
Skötselstatus Medel. Nyplanterad, etableringsskötsel pågår. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Restaurering genomfördes hösten år 2014 och nya träd planterades. Träd 

som planterades var Tilia x europea fk KRISTINA E. och Alnus glutinosa fk 
Fyris E. Dock är många av de nya lindarna i dåligt skick och verkar påverkas 
av ogynnsamma markförhållanden. Hösten 2016 planterades därför ett 
femtontal lindar om. Väster om sträckan på norra sidan vägen ligger även 
en trädrad som tillhör annan huvudman (två tomter). 
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689, Lene, SÄLDEBRÅTEN 

Vägträd 

ID på karta 5 
Vägnummer S 689 
Namn Lene, SÄLDEBRÅTEN 
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 300 cm. 
Kommentarer Trädet står invid en väg, järnväg och stationsmiljö. Lavar som noterades på 

stammen 2016 (Physconia perisidiosa och P. enteroxantha). 
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693, Lång, LÅNG 

Allé 

ID på karta 6 
Vägnummer S 693 
Namn Lång, LÅNG 
Gammalt namn och ID (0693_0_Grönlund) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 39 aspar, 39 björkar, 10 skogslönnar, 8 ekar, 6 lindar, 4 rönnar, 2 klibbalar 

och 1 tall samt 1 högstubbe (björk) och 1 dött träd (asp). 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 1 100 m. 
Totalt antal träd 109 träd samt 1 högstubbe och 1 dött träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Lång och konsekvent allé med blandat trädurval. Flertalet unga plantor har 

sparats mellan de äldre alléträd och ovanligt stora aspar finns längs 
sträckan. Vid återinventeringen 2016 hittades många insekts- och 
hackspettshål. Många av träden är även i dålig kondition (högstubbar). 
Flertalet utav stammar har dessutom stamskador. Mycket sly växer upp ut 
mot åkern och slyröjning kan därför behövas för att bättre definiera 
huvudmannaskap.  
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 
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699, Trossnäs, TROSSNÄS  

Allé 

ID på karta 7 
Vägnummer S 699 
Namn Trossnäs, TROSSNÄS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 33 nyplanterade ekar/skogslönnar och 2 ursprungliga träd samt 3 

högstubbar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 550 m. 
Totalt antal träd 35 träd samt 3 högstubbar. 
Skötselstatus - 
Allétyp - 
Kommentarer Objektet har restaurerats 2016 och träden är i etableringsfas. 
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710, Nilsby, NILSBY 

Allé 

ID på karta 8 
Vägnummer S 710 
Namn Nilsby, NILSBY 
Gammalt namn och ID (0710_0_Nilsby) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 4 askar, 3 skogslönnar och 1 björk. 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén står längs en gårdsbildning. Tre av askarna är mycket grova 300-

400cm Ø med förekomst av allélav med synliga apothecier.  
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716, Gylleby, TORVNÄS 

Allé 

ID på karta 9 
Vägnummer S 716 
Namn Gylleby, TORVNÄS 
Gammalt namn och ID (0716_3_Söder Sunne) 
Östra sidan 32 ekar, 24 skogslönnar, 21 lindar 7 björkar och 2 tallar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 32 ekar, 24 skogslönnar, 21 lindar, 3 björkar, 1 rönn, 1 tall och 1 sälg. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 1 750 m. 
Totalt antal träd 166 träd. 
Skötselstatus God. Nyplanterad, etableringsskötsel pågår. 
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Sälgen är mycket stor och naturvårdsintressant men står ganska långt från 

vägen. En av tallarna, ”Kärlekstallen” är naturminnesmärkt. Allén har även 
restaurerats av Trafikverket under våren 2016, skogslönn (Acer 
plantanoides fk ULTUNA E), skogsek (Quercus robur fk ULTUNA E) och 
parklind (Tilia x europea fk KRISTINA E) nyplanterades då och dessa är 
fortfarande i etableringsfas.   
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720, Ulvstorp, MÖLNBACKA 

Allé 

ID på karta 10 
Vägnummer S 720 
Namn Ulvstorp, MÖLNBACKA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 16 ekar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 310 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Fin allé med grova ekar. Fem ekar står på tomter innanför staket, övrig 

längst med gärdet.  En av ekarna är döende men har vissa vitala grenar 
kvar. Detta kan behövas ses över. Länsstyrelsen har inventerat allén, enligt 
boende (Ulvstorp). En av ekarna har även dubbelstam och mulm. I södra 
delarna av objektet står träden närmare vägområdet än träden i de centrala 
delarna. 
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733, Hällekil, HÄLLEKIL 

Allé 

ID på karta 11 
Vägnummer S 733 
Namn Hällekil, HÄLLEKIL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 skogslönnar och 3 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 skogslönnar, 2 lindar och 1 ask. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 140 m. 
Totalt antal träd 16 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén går förbi en gård. Träd på västra sidan vägen står delvis på tomtmark, 

men i vägområde. Viss skötsel (beskärning av döda grenar) från boende på 
gården men ingen höjdröjning. Skador finns på vissa träd men i stort är 
allén välskött med fina beskärningar. Träden har även savflöden och 
frostsprickor som läkt bra med mycket påväxt av mossor och lavar. Träden 
kan även vara naturvårdsintressanta. 
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798, Sund, SUND 

Allé 

ID på karta 12 
Vägnummer S 798 
Namn Sund, SUND 
Gammalt namn och ID (0798_1_Sund)  
Östra sidan 12 björkar, 3 askar, 2 skogslönnar samt 2 högstubbar (björk). 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 askar, 4 björkar och 2 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 470 m. 
Totalt antal träd 32 träd, samt 2 högstubbar. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Byallé, som är något otydlig, med vissa luckor. En del av träd är i dåligt skick 

och har blottad ved, vid stamskador. Tre träd är avverkade sen senaste 
inventeringen, en stubbe och två högstubbar står kvar i norra delarna av 
sträckan, på östra sidan vägen. Träden är även nyligen beskurna och grenar 
ligger kvar på marken. Det är otydligt vem som har utfört åtgärden.  
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798, Humletorp, HUMLETORP 

Allé 

ID på karta 13 
Vägnummer S 798 
Namn Humletorp, HUMLETORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 11 askar, 4 skogslönnar, 4 asp, 1 oxel och 1 björk. 
Norra sidan - 
Västra sidan 8 askar, 3 skogslönnar och 2 lärkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 340 m. 
Totalt antal träd 34 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Något otydlig allé med luckor, i ett öppet landskap. Vissa träd står på 

tomtmark. En asp som står i södra delen av objektet, på östra sidan av 
vägen är även mycket grov (300 cm Ø). 
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802, Mårbacka, MÅRBACKA  

Allé 

ID på karta 14 
Vägnummer S 802 
Namn Mårbacka, MÅRBACKA 
Gammalt namn och ID (0802_1_Mårbacka) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 65 björkar och 1 tall. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 540 m. 
Totalt antal träd 66 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Slotts- & herrgårdsallé. 
Kommentarer Björkallé där den norra delar (vid Hallen) består av yngre träd. Träden är 

välskött och inget sly kommer upp runt omkring dem. Träden har dock 
många små stamskador, men en riklig påväxt av lavar. 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd 

37 
 

 

 



Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Övriga alléer och vägträd 

38 
 

Objektförteckning – Trafikverkets övriga alléer och vägträd 

236, Skoghall, MÖRMON 

Vägträd 

ID på karta 15 
Vägnummer S 236 
Namn Skoghall, MÖRMON 
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 Trädet står i en bankslänt ner mot cykelbana och intill en rondell. 
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548, Valum, SÖDRA VALUM  

Allé 

ID på karta 16 
Vägnummer S 548 
Namn Valum, SÖDRA VALUM 
Gammalt namn och ID (Valum 1, SÖDRA VALUM) 
Östra sidan 5 skogsalm och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Almarna är i sämre skick än övriga träd och har flertalet döda grenar och 

stamskador. Gammalt sly har röjts bort och vissa av de äldsta almarna är 
nog avverkade då det vid återinventeringen 2016 hittades tre stycken 
stubbar inom sträckan.  Två tallar står även inom sträckan, men är ej 
medräknade.  
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549, Segerstadsbyn, SÖDRA SEGERSTAD  

Allé 

ID på karta 17 
Vägnummer S 549 
Namn Segerstadsbyn, SÖDRA SEGERSTAD 
Gammalt namn och ID (0549_0_Segerstadsbyn) 
Östra sidan 9 björkar, 4 lindar, 2 hästkastanjer, 2 askar, 2 tallar, 1 skogslönn, 1 

skogsalm och 1 gran. 
Norra sidan  
Västra sidan 3 askar, 1 skogsalm, 1 björk och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 325 m. 
Totalt antal träd 28 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Allén går genom en by och står delvis intill gammal kyrkogård. Vissa träd 

står till stor del på tomtmark. Allén är i ganska dåligt skick, med långa 
luckor, där det bitvis förekommer mycket sly och trädraden blir därmed 
otydlig. I centrala delen av objektet finns en fälld skogslönn och i norra 
delen står det även en björk som är i mycket dåligt skick. Allén har även 
vissa stamskador och döda grenar.  
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686, Södervik, NORDSJÖ 

Allé 

ID på karta 18 
Vägnummer S 686 
Namn Södervik, NORDSJÖ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 björk (varav 1 nyplanterad). 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer  Träden noterades ha mycket lavar på sig vid återinventeringen 2016. Den 

döda björken noterad vid grundinventeringen 2010 är borttagen och är 
ersatt med en nyplanterad. 
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686, Norr om Rennstad, RENNSTAD 

Allé 

ID på karta 19 
Vägnummer S 686 
Namn Norr om Rennstad, RENNSTAD 
Gammalt namn och ID (0686_0_Renstad) 
Östra sidan  
Norra sidan - 
Västra sidan 11 björkar och 1 tall. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Allén går genom en by, flera träd står på tomtmark, vilket otydlig gör 

huvudmannaskapet. Två enar och ett dött träd, noterades vid 
återinventeringen 2016. 
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686, Rennstad, RENNSTAD 

Allé 

ID på karta 20 
Vägnummer S 686 
Namn Rennstad, RENNSTAD 
Gammalt namn och ID (0686_0_Renstad) 
Östra sidan 20 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 240 m. 
Totalt antal träd 25 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Björkallé i varierande ålder, huvudsakligen på rad med vissa träd ur led där 

alla träd är räknade. Allén går även genom en by och flera träd står på 
tomtmark, vilket otydlig gör huvudmannaskapet.  
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693, Karlslund, LÅNG 

Vägträd 

ID på karta 21 
Vägnummer S 693 
Namn Karlslund, LÅNG 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 klibbal. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet står i en liten refug där enskild väg går in till gården Lång. Trädet har 

även en tvådelad stam med vissa stamskador. 
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716, Bävik, BÄVIK 

Allé 

ID på karta 22 
Vägnummer S 716 
Namn Bävik, BÄVIK 
Gammalt namn och ID (0716_2_Söder Östra Ämtervik)  
Östra sidan 10 skogslönnar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Allén står längs en tomt men nära vägen. Träden är klena och i dåligt skick.  
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716, Hagen, BÄVIK 

Allé 

ID på karta 23 
Vägnummer S 716 
Namn Hagen, BÄVIK 
Gammalt namn och ID (0716_1_Söder Östra Ämtervik) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 björkar och 1 tall. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Mycket sly kommer upp kring träden. Sydligaste björkarna är i sämre skick 

än övriga. Finare enar förkommer i allén som ej ska röjas bort. 
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716, Rud, RUD 

Grupp av vägträd  

ID på karta 24 
Vägnummer S 716 
Namn Rud, RUD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 10 tallar. 
Meter vägsida totalt 320 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Omkrets Ø - 
Kommentarer Längs sträckan är bara de grova tallar närmast vägen medräknade. Flertalet 

tallar och björkar står längst med sjön som ej ingår i objektet. Det har även  
slyröjts i nederdelen av slänten.  
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716, Yrken, ULVSBY  

Vägträd 

ID på karta 25 
Vägnummer S 716 
Namn Yrken, ULVSBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 hästkastanj och 1 björk. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står långt ifrån varandra.  
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716, Ulvsby, ULVSBY  

Allé 

ID på karta 26 
Vägnummer S 716 
Namn Ulvsby, ULVSBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 6 björkar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 80 m.  
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer En av björkarna saknar topp och har flertalet döda grenar detta kan 

behövas åtgärdas framöver. En av björkarn har även en stor stamskada från 
en avbruten gren. En stubbe noterade vid återinventeringen 2016. 
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720, Västra Mölnbacka, MÖLNBACKA 

Vägträd 

ID på karta 27 
Vägnummer S 720 
Namn Västra Mölnbacka, MÖLNBACKA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 ek. 
Västra sidan - 
Södra sidan 2 ekar och 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står intill en hage och villabebyggelse. Skogslönnen och en av 

ekarna på södra sidan vägen är i sämre skick än övriga träd. 
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720, Övre Sandarna, MÖLNBACKA 

Allé 

ID på karta 28 
Vägnummer S 720 
Namn Övre Sandarna, MÖLNBACKA 
Gammalt namn och ID (Söder Mölnbacka) 
Östra sidan 20 skogsalmar samt 1 högstubbe (alm). 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 240 m. 
Totalt antal träd 20 träd samt 1 högstubbe. 
Skötselstatus Medel.  
Allétyp Landsvägsallé. 
Kommentarer Landsvägsallé som idag står intill ung granskog. Träden är i mycket dåligt 

skick och har mycket svampar och håligheter samt lavar på sig (allélav). Det 
finns även en luftledning på motsatt sida vägen som träden löper en risk att 
trilla över på. 
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720, Lugnet, GRAVA-RUD 

Allé 

ID på karta 29 
Vägnummer S 720 
Namn Lugnet, GRAVA-RUD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 9 tallar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 120 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står mellan ett plank och vägen, planket stöttar även mot träden. 

Mycket sly finns kring stammarna och en större gren i vägområdet 
noterades vid återinventeringen 2016. 
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733, Dalarna, HÄLLEKIL 

Vägträd 

ID på karta 30 
Vägnummer S 733 
Namn Dalarna, HÄLLEKIL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer En stor gren har tidigare ramlat ner och skapat ett stort sår på trädet som ej 

har läkt än. Trädet står bredvid en milsten och har både tickor, mossor och 
lavar på sig. 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Övriga alléer och vägträd 

70 
 

792, Älvkullen, SILLEGÅRDEN 

Vägträd 

ID på karta 31 
Vägnummer S 792 
Namn Älvkullen, SILLEGÅRDEN 
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 150-200 cm. 
Kommentarer En fin ek som står nära vägen, med lite rönnsly runtomkring sig.  
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798, Visterud, VISTERUD 

Vägträd  

ID på karta 32 
Vägnummer S 798 
Namn Visterud, VISTERUD 
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 Fin vägnära ek men med en del döda grenar. Flertalet träd står längs vägen 

genom byn, även en del äldre träd som ej ingår i objektet men har gjort i 
tidigare upphandlingar. Kulturintressantväg med flertal träd längs byvägen. 
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798, Sandmon, HUMLETORP 

Vägträd 

ID på karta 33 
Vägnummer S 798 
Namn Sandmon, HUMLETORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra.  
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet har en frostspricka som läkt igen.  
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800, Norr om Östra Ämterviks kyrka, ÄMTERVIKS PRÄSTEBOL 

Vägträd 

ID på karta 34 
Vägnummer S 800 
Namn Norr om Östra Ämterviks kyrka, ÄMTERVIKS PRÄSTEBOL 
Gammalt namn och ID (0800_0_Östra Ämterviks kyrka) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 6 björkar, 1 skogslönn, 1 rönn, 1 sälg och 1 gran. 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 10 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står i en bankslänt intill en tomt, bakom ett vägräcke. 
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800, Prästbol, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL  

Allé 

ID på karta 35 
Vägnummer S 800 
Namn Prästbol, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (0800_0_Östra Ämterviks kyrka) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 6 björk, 1 rönn och 1 lärk.  
Meter vägsida totalt 75 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Sträckan ingår förmodligen i samma allésystem som ligger längre väster ut 

(objekt nr 61) längs med kyrkan. 
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802, Bredängen, MAGGEBY 

Allé 

ID på karta 36 
Vägnummer S 802 
Namn Bredängen, MAGGEBY 
Gammalt namn och ID (0802_0_Bredängen)  
Östra sidan 6 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 85 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Norrut fortsätter allén längs en fastighetsgräns (bäck) där träden står 

mycket långt från vägen. På båda sidor av sträckan står även flertalet 
björkar långt ifrån vägområde, som har annan huvudman. En av björkarna i 
norr är i mycket dåligt skick med döda grenar och nästa ingen bark kvar, 
den kan behövas tas ner. 
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802, Haga, SÖDRA ÅS  

Allé 

ID på karta 37 
Vägnummer S 802 
Namn Haga, SÖDRA ÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan  
Norra sidan - 
Västra sidan 6 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 70 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Längs byallén finns flertalet träd på båda sidor vägen som står på tomtmark 

som ingår i ett objekt med annan huvudman (objekt nr 63). 
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881, Folkesgården, FOLKESGÅRDEN  

Vägträd 

ID på karta 38 
Vägnummer S 881 
Namn Folkesgården, FOLKESGÅRDEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 4 björkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 80 m. 
Totalt antal träd 4 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Unga björkar som står i slutet av en ytterslänt. Vissa björkar har huggits ner 

sedan grundinventeringen 2010, där av omklassas objektet till vägträd från 
allé. Tre stubbar noterades vid återinventeringen 2016. 
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881.1, Berga, ÄMTERVIKS-BERGA 

Allé 

ID på karta 39 
Vägnummer S 881 
Namn Berga, ÄMTERVIKS-BERGA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 skogslönnar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Hamlade lönnarna. 
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881.1, Bergas hembygdsgård, ÄMTERVIKS-BERGA 

Allé 

ID på karta 40 
Vägnummer S 881 
Namn Berga, ÄMTERVIKS-BERGA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 björkar och 2 skogslönnar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer - 
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Träd – alléer, vägträd – Driftområde Karlstad Alléer och vägträd med annan huvudman 

91 
 

Objektförteckning – Alléer och vägträd med annan huvudman 

548, Norra Törne, SÖDRA VALUM 

Allé 

ID på karta 41 
Vägnummer S 548 
Namn Norra Törne, SÖDRA VALUM 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 22 björkar, 1 ek, 4 granar och 1 rönn,  
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 140 m. 
Totalt antal träd 28 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Träden står längs flera tomter, nära vägen. Relativt unga björkar står längre 

norr ut med lågt naturvärde. På västra sidan vägen står det även träd på 
tomtmarker, bland annat en stor ek nära vägen. En tidigare noterad ask, 
konstaterades vid återinventeringen 2016 ej ingår i allésystemet. 
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562, Östra Takene, ÖSTRA TAKENE 

Allé 

ID på karta 42 
Vägnummer S 562 
Namn Östra Takene, ÖSTRA TAKENE 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 popplar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 35 m. 
Totalt antal träd 5 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden växer längs med en tomt, i en häck. Tidigare hårt beskurna träd som 

nu genererat många skott.  
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669, Öster om Grums kyrka, HAMMARSTEN 

Allé 

ID på karta 43 
Vägnummer S 669 
Namn Öster om Grums kyrka, HAMMARSTEN 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 9 björkar. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp - 
Kommentarer Björkallén står längst en tomt och ansluter i öst till en större restaurerad 

allésträcka. 
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686, Vallen, NORDSJÖ 

Vägträd 

ID på karta 44 
Vägnummer S 686 
Namn Vallen, NORDSJÖ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan 1 skogslönn. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 1 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Trädet står långt från vägkanten. 
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686, Nordsjö, NORDSJÖ  

Allé 

ID på karta 45 
Vägnummer S 686 
Namn Nordsjö, NORDSJÖ 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 7 skogslönnar och 1 tall. 
Norra sidan - 
Västra sidan 6 skogslönnar och 1 asp. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 170 m. 
Totalt antal träd 17 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Lönnarna på östra sidan vägen står innanför en häck och är hamlade. Vissa 

döda grenar förekommer även. 
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690, Slängom, VÄSTRA  

Allé 

ID på karta 46 
Vägnummer S 690 
Namn Slängom, VÄSTRA GLÄNNE 
Gammalt namn och ID (0690_0_Frykerud) 
Östra sidan 7 ekar och 1 björk. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 55 m. 
Totalt antal träd 8 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står på tomtmark innanför ett staket. Ekarna är äldre och grova, 

200-250 cm Ø. Björken har sämre vitalitet. 
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716, Sunnes kyrkogård, SUNNE KLOCKARGÅRD  

Allé 

ID på karta 47 
Vägnummer S 716 
Namn Sunnes kyrkogård, SUNNE KLOCKARGÅRD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 28 lindar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 200 m. 
Totalt antal träd 28 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Fin lindallé längs kyrkogårdsmuren. Sköts av kyrkan men står i vägområdet. 
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716, Gylleby, GYLLEBY  

Allé 

ID på karta 48 
Vägnummer S 716 
Namn Gylleby, GYLLEBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 15 lindar, 6 björkar, 1 skogslönn och 1 tysklönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 220 m. 
Totalt antal träd 23 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Herrgårdsallé. 
Kommentarer Träden står som en tomtavgränsning, men är vägnära. Det är dock oklart 

om björkarna i södra delen av objektet står i vägområdet. Några unga, 
nyplanterade lindar står i de gamla luckorna inom allésystemet. Sträckan 
verkar även skötas av gården. 
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716, Bråtåsen, SMEDSBY 

Vägträd 

ID på karta 49 
Vägnummer S 716 
Namn Bråtåsen, SMEDSBY 
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 Trädet står på en tomt, men nära vägen. Gamla rockhängen förekommer 

även på trädet.  
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716, Stora Kils kyrka, VÄSTRA TOLLESTAD 

Allé 

ID på karta 50 
Vägnummer S 716 
Namn Stora Kils kyrka, VÄSTRA TOLLESTAD 
Gammalt namn och ID (0716_0_Stora Kils kyrka) 
Östra sidan 11 lindar och 2 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan 6 lindar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 250 m. 
Totalt antal träd 19 träd.  
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Träden står längs med en kyrkogård, i vägområdet. Det växer även mycket 

lavar på träden.  
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720, Mölnbacka, MÖLNBACKA 

Vägträd 

ID på karta 51 
Vägnummer S 720 
Namn Mölnbacka, MÖLNBACKA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 3 lindar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står på tomtmark, men nära vägen. De två lönnarna som tidigare 

stått inom sträckan, i söder har avverkats sedan flera år tillbaka.  
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720, Rud, GRAVA-RUD  

Allé 

ID på karta 52 
Vägnummer S 720 
Namn Rud, GRAVA-RUD 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 5 lindar och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står mellan ett staket och vägen, längs en tomt. En av de gamla 

lindarna är nedtagen och en stubbe noterades vid återinventeringen 2016. 
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720, Söder om Rud, GRAVA-RUD  

Vägträd 

ID på karta 53 
Vägnummer S 720 
Namn Söder om Rud, GRAVA-RUD 
Gammalt namn och ID (0720_1_Rud)  
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 björkar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 3 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Träden står längs med en tomt, utanför ett staket. Flertalet stora döda 

grenar förekommer även i vägområde. Fyra björkar nedtagna sedan förra 
inventeringen 2010 men inga stubbar hittades i fält. 
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733, Bygget, MÖLNBACKA 

Allé 

ID på karta 54 
Vägnummer S 733 
Namn Bygget, MÖLNBACKA 
Gammalt namn och ID (0733_0_Väster Mölnbacka) 
Östra sidan 6 ekar och 1 skogslönn. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 100 m. 
Totalt antal träd 7 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Fin trädrad, som står längs med en tomt i ett igenväxande landskap. Lönnen 

är relativt liten.  
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752, Haga, BJÖRKLÅNGEN 

Allé 

ID på karta 55 
Vägnummer S 752 
Namn Haga, BJÖRKLÅNGEN 
Gammalt namn och ID (0752_0_Söder Rådom) 
Östra sidan 9 skogslönnar, 3 björkar, 2 oxlar och 1 lärk. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 140 m. 
Totalt antal träd 15 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står i en häck mellan vägområde och ett staket, längst flera 

tomtmarker. Björkarna är i sämre skick än övriga träd. 
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752, Sjöändan, SÖDRA RÅDOM  

Vägträd 

ID på karta 56 
Vägnummer S 752 
Namn Sjöändan, SÖDRA RÅDOM 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 2 lärkar. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt - 
Totalt antal träd 2 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Omkrets Ø - 
Kommentarer Vägträden står vid uppfart till ett ödehus.  
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792, Svensby, ÄMTERVIKS-BERGA  

Allé 

ID på karta 57 
Vägnummer S 792 
Namn Svensby, ÄMTERVIKS-BERGA 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 18 björkar och 11 lindar 
Norra sidan - 
Västra sidan 7 björkar, 7 lindar, 4 skogslönnar och 1 tall samt 3 stubbar noterade. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 320 m. 
Totalt antal träd 48 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Allén består av varierande träslag med vissa rockhängen. Trädens närhet 

till vägområde varierar, men träd längre bort är ej medräknade. Det finns 
även en trädrad på tomtmark, söder om kyrkan som ej är medräknad. 
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792, Västra Ämterviks kyrka, SVENSBY  

Allé 

ID på karta 58 
Vägnummer S 792 
Namn Västra Ämterviks kyrka, SVENSBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 6 lindar, 5 skogslönnar och 1 ask. 
Norra sidan - 
Västra sidan 3 askar och 2 hästkastanjer. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 220 m. 
Totalt antal träd 17 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Östra sidan av vägen står i vägområdet, men verkas skötas av kyrkan. I 

söder längs kyrkogården står de unga skogslönnar och de äldre träden står 
närmare kyrkan, dessa har mer än 300 i Ø. Träden på västra sidan står på 
en tomt men är en del av allén och är därför medräknade.  
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793, Södra Såneby, SÖDRA SÅNEBY 

Allé 

ID på karta 59 
Vägnummer S 793 
Namn Södra Såneby, SÖDRA SÅNEBY 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 6 björkar, 3 rönnar och 1 oxel. 
Norra sidan 6 björkar, 2 popplar, 1 skogslönn och 1 oxel. 
Västra sidan 1 björk och 1 rönn. 
Södra sidan 1 skogslönn. 
Meter vägsida totalt 190 m. 
Totalt antal träd 23 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Träden står delvis på tomtmark. Nya delsträckor har lagts till sen senaste 

inventeringen samt en enskild skogslönn, söder om vägen. I de norra 
delarna står träden längs med flertalet tomter och vissa även utanför 
vägområde, men allt är medräknat vid återinventeringen 2016. Där träden 
tydligt står på tomtmark har de ej räknats med. Rockhängen noterades även 
ute i fält. 
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798, Visteberg, VISTEBERG 

Allé 

ID på karta 60 
Vägnummer S 798 
Namn Visteberg, VISTEBERG 
Gammalt namn och ID (0798_0_Visteberg) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan 5 skogslönnar och 1 ask. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 40 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Gårdsallé. 
Kommentarer Kraftigt knuthamlade lönnar. Allén står längs en tomt, mellan en gärdesgård 

och vägen. Träden sköts delvis av gården. 
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800, Östra Ämterviks kyrka, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 

Allé 

ID på karta 61 
Vägnummer S 800 
Namn Östra Ämterviks kyrka, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 6 skogslönnar, 6 björkar och 4 lindar. 
Norra sidan 4 skogslönnar och 1 björk. 
Västra sidan 3 björkar, 1 lind, 1 skogslönn och 1 oxel. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 460 m.  
Totalt antal träd 27 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Kyrkoallé. 
Kommentarer Träden står på tomtmark och längst kyrkogården, delvis innanför kyrkans 

stenmur. Flera vägnära träd finns längs sträckan.  
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800, Väster om Prästebol, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 

Allé 

ID på karta 62 
Vägnummer S 800 
Namn Väster om Prästbol, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 
Gammalt namn och ID (0800_0_Östra Ämterviks kyrka) 
Östra sidan - 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan 11 tall och 1 skogsalm. 
Meter vägsida totalt 150 m. 
Totalt antal träd 12 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Träd står på tomtmark men i anslutning till en TRV-allé. Träden ingår 

förmodligen i samma allésystem som ligger väster ut vid kyrkan (objekt nr 
61). Tallarna har bra vitalitet. 
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802, Södra ås, SÖDRA ÅS  

Allé 

ID på karta 63 
Vägnummer S 802 
Namn Södra ås, SÖDRA ÅS 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 7 björkar, 2 rönnar, 1 skogslönn och 1 gran. 
Norra sidan - 
Västra sidan 13 björkar och 1 skogslönn. 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 165 m. 
Totalt antal träd 25 träd. 
Skötselstatus Medel. 
Allétyp Byallé. 
Kommentarer Längs byallén finns flertalet träd på båda sidor vägen som står på tomtmark 

och dessa är medräknade. En av björkarna i den sydligaste sträckan av 
objektet har även en mycket stor stamskada, men den har fortfarande vitala 
grenar. Lite sly förekommer även kring träden. Söder om objektet står det 
skogslönnar innanför en häck, som ej är vägnära eller medräknade.  Längst 
sträckan finns även en delsträcka med sex träd som är klassade som 
Trafikverkets ansvar. 
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E 18, Klarälvsmotet, REGEMENTET  

Allé 

ID på karta 64 
Vägnummer E 18 
Namn Klarälvsmotet, REGEMENTET 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan Ca: 14 träd. 
Norra sidan Ca: 24 träd. 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 500 m. 
Totalt antal träd Ca: 38 träd. 
Skötselstatus - 
Allétyp - 
Kommentarer Träden står i vägområdet i anslutning till statlig väg men enligt skrivet 

kontrakt med Karlstad kommun från 1990 står kommunen för 
förvaltningen på grönytor mellan av-/påfarts vägar och motorvägen. 
Sträckan har inte besökts 2016 och behöver en noggrannare inventering. 
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E 45, Elofstorp, ELOFSTORP 

Allé 

ID på karta 65 
Vägnummer E 45 
Namn Elofstorp, ELOFSTORP 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 9 björkar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 9 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Unga björkar som står mellan ett staket och vägen i vägområdet, längs med 

en tomt.  
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E 45, Edet, EDET 

Allé 

ID på karta 66 
Vägnummer E 45 
Namn Edet, EDET 
Gammalt namn och ID - 
Östra sidan 6 pelaraspar. 
Norra sidan - 
Västra sidan - 
Södra sidan - 
Meter vägsida totalt 60 m. 
Totalt antal träd 6 träd. 
Skötselstatus Bra. 
Allétyp Trädgårdsallé. 
Kommentarer Träden står intill en gårdsplan till ett lantbruk. 
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Objektförteckning – borttagna objekt   
 

Vägnr. Namn Gammalt 
ID 

Motivering Kommentarer 

S 548 Valum 2, SÖDRA 
VALUM 

- Avverkat. - 

S 566 Östanås, ÖSTANÅS - Ej statligväg. - 
S 690  Herrgården, 

VÄSTRA GLÄNNE 
- Avverkad. - 

S 706 Norr om 
Hynboholm. 

- Bedöms ej stå i vägområdet. - 

S 735 Norr Ulleruds 
kyrka 

0735_0 Enskild väg.  - 
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