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Inventeringarna gjordes då av Tove Adelsköld (Calluna), John Guslén, Åsa Röstell (Melica) och Mats
Lindqvist. Under våren 2016 återinventerades driftområdet av Trafikverkets miljöspecialister Maria
Pettersson och Mats Lindqvist.
Detta material sammanställdes under hösten 2016, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för
Trafikverkets arbete.
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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 vägoch 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.
4
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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 John Karlsson Rolander (Calluna), Johanna Borlid (Sweco) och Trafikverkets miljöspecialister
Maria Pettersson och Mats Lindqvist. I samband med inventeringen av artrika vägkanter under sommaren
2016 kunde materialet kompletteras då Trafikverkets miljöspecialister och konsulter inventerade de
flesta vägar. Utöver alléerna från gamla databasen har också nya objekt tillkommit vid inventeringen, både
2012 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 2012 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
Kategori 1 Prioriterade
objekt
Kategori 2 Övriga objekt
Kategori 3 –
Objekt med
annan huvudman

Kriterier
Träd med höga biologiska
och/eller kulturella värden som
står i vägområdet och som
behöver återkommande skötsel.
Träd i vägområdet som har ett
lägre biologiskt och kulturellt
värde.
Träd/alléer som står längs en
tomtgräns eller tydligt står utanför
vägområdet.

5

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

Skötsel
Krävs. Området kring
träden ska ge ett
snyggt och välskött
intryck.
Krävs. Området kring
träden ska ge ett
snyggt och välskött
intryck.
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)
Alléer (antal träd totalt)
Alléer (meter totalt)

4
182
1 535

Vägträd (antal objekt)

0

Vägträd (antal träd totalt)

0

Totalt antal prioriterade träd

182

Kategori 2
Övriga objekt
Alléer (antal objekt)
Alléer (antal träd totalt)
Alléer (meter totalt)

5
132
1 100

Vägträd (antal objekt)

1

Vägträd (antal träd totalt)

3

Totalt antal övriga träd

135

Skötselstatus
Objekt med skötselstatus bra

2 av 10

Objekt med skötselstatus medel

5 av 10

Objekt med skötselstatus dålig

2 av 10

Objekt med skötselstatus okänd

1 av 10
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Översiktskarta – Alléer och vägträd
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd

Objektsförteckning– Trafikverkets prioriterade alléer och
vägträd
E6, Lundbyleden, LUNDBYVASSEN
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

1
E6
Lundbyleden, LUNDBYVASSEN
42 svartpopplar.
420 m.
42 träd.
Bra.
”Landsvägsallé”.
Allé som står bakom ett bullerplank mellan E6:an och den kommunala
vägen Rörstrandsgatan. Planterade buskar inom samma sträcka ska ej röjas
bort.
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd

E6, Norra kustbanegatan, GÅRDA
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

2
E6
Norra kustbanegatan, GÅRDA
23 lindar.
160 m.
23 träd.
Medel.
Landsvägsallé.
Allé som står mellan E6:an och den kommunala vägen Norra kustbanegatan.
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd

E6, Spårvagnshallarna, GÅRDA
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

3
E6
Spårvagnshallarna, GÅRDA
49 lindar och 1 björk.
425 m.
Ca: 50 träd.
Medel.
Landsvägsallé.
Allén består av olika arter av lind som står mellan E6:an och
spårvagnshallen. En noggrannare fältinventering behövs för sträckan.
Träden beskars 2016 av Trafikverket efter en dialog med Göteborgs
Spårvägar.
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd

E6, Gårda, GÅRDA
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

4
E6
Gårda, GÅRDA
67 lindar.
530 m.
Ca: 67 lindar.
Medel.
Landsvägsallé.
Längre lindallé längst med E6:an, där trädraden fortsätter i norr längs med
bensinstationen och en kommunal väg med 6 st alléträd. Allén planeras att
beskäras under 2017.
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Trafikverkets prioriterade alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

Objektsförteckning– Trafikverkets övriga alléer och vägträd
580, Äspet, ÄSPET
Vägträd
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Omkrets Ø
Kommentarer

5
580
Äspet, ÄSPET
1 bok, 1 asp och 1 skogsalm.
3 träd.
Bra.
Tre vägträd som står i en hage. Stubbskott förekommer på almen, i övrigt är
träden i bra skick.
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Övriga alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

E20, Riddaregatan, OLSKROKEN
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

6
E20
Riddargatan, OLSKROKEN
29 oxlar och 3 skogslönnar.
180 m.
32 träd.
Dålig.
Landsvägsallé.
Träden har ett buskage som växer upp runt omkring dem. Allén är delvis
placerad i två rader.
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Övriga alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

E20, Fräntorpsmotet, GULLBERGSVASS
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

7
E20
Fräntorpsmotet, GULLBERGSVASS
16 lindar, 6 oxlar och 15 okända.
370 m.
Ca: 37 träd.
Dålig.
Landsvägsallé.
Inom sträckan finns mycket sly och stam- och stubbskott, detta bör
åtgärdas. Sträckan är allmänt mycket igenväxt och flera av vägträden är ej
artbestämda, närmare inventering behövs.
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Övriga alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

E20, Finngösa, UGGLUM
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

8
E 20
Finngösa, UGGLUM
46 björkar.
410 m.
46 träd.
Landsvägsallé.
Relativt ung björkallé som står mellan motorvägen och GC-väg (troligen
planterad 1995). Samtliga träd omges av högvuxen vass.
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Övriga alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

E20, Allum, PARTILLE
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

9
E20
Allum, PARTILLE
7 naverlönnar.
85 m.
7 träd.
Medel.
Landsvägsallé.
Allén står mellan motorvägen och väg 556. Träden har mycket stamskott.
Mellan träden och väg 556 kommer också visst sly upp. Ett av träden har en
mindre gammal stamskada.
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Övriga alléer och vägträd
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Övriga alléer och vägträd

E20, Skulltorpsmotet, SKULLTORP
Allé
ID på karta
Vägnummer
Namn
Gammalt namn och ID
Östra sidan
Norra sidan
Västra sidan
Södra sidan
Meter vägsida totalt
Totalt antal träd
Skötselstatus
Allétyp
Kommentarer

10
E 20
Skulltorpsmotet, SKULLTORP
10 lindar.
55 m.
10 träd.
Medel.
Landsvägsallé.
Trädrad som står mellan E20 och en påfartsväg i en halvcirkelsformation.
Framför träden har även ett buskage planterats.
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Övriga alléer och vägträd
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Objektsförteckning – Borttagna objekt
Vägnr.
-

Namn
-

Gammalt ID
-

Motivering
-
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Kommentarer
-
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