
Utredning alternativ   Bilaga 2 
 
Hållbarhet och säkerhet 
Bevara befintliga träd 
Två alternativ finns för att försöka bevara de befintliga alléträden:  
A - Att gräva upp runt trädens rötter och bygga upp någon form av skelettjord i samband med 
anläggningsarbetena.  
B - Att utföra anläggningsarbeten såsom varit brukligt hittills, att anlägga ovanpå rötterna och vid 
grävning göra skarpa snitt.  
 
Många av träden visar redan stressymptom, och risken är stor att de även vid alternativ A blir så 
störda att de kommer att behöva tas bort när de blir riskträd. Träden har enligt arboristbedömning 
högst troligt röta under beskärningssnitten, under de tunga friska delarna, och kommer att fläka ut 
sig och bli farliga. Se bilaga 1.  Då får vi ett scenario där vi behöver gå in och byta ett träd i taget, 
gräva upp en bit av gata och cykelväg runt varje träd (och riskera att skada omgivande träd ännu 
mer) för att plantera ett nytt ungträd.  
 
För den biologiska mångfalden är det positivt med fler stora och halvdöda stående träd. Träden blir 
dock farliga för människor som ska nyttja gång och cykelväg, samt för trafiken. För många människor 
kan dessutom upplevelsevärdena bli försämrade genom en osammanhängande och ojämn allé. 
 
Nya träd 
En förnyad allé är hållbar i ett längre perspektiv. Genom att byta ut allén och skapa goda 
växtförutsättningar från grunden med uppbyggnad av korrekt skelettjord, får vi en säker och vacker 
allé som kommer att hålla sig frisk och växa snabbt. Den kommer därmed inom en snar framtid att 
återigen kunna bidra med sina ekosystemtjänster och sin stora betydelse för både människors 
upplevelse samt för pollinerare och fåglar. Skelettjord och planteringslådor byggs upp så att det är 
enkelt att byta ut träd i allén vid behov.  
 
Unga träd hyser inte samma biologiska mångfald som äldre träd med grövre bark, hålrum och fler 
blommor. Kompensationsåtgärder behöver därför genomföras för att minimera påverkan såsom 
utläggande av grov ved, uppsättande av fågel- och mulmholkar samt val av samma trädslag och så 
stora plantor som möjligt för att vinna några år i utveckling. 
 
En stor del av det estetiska värdet i Södra Esplanadens allé är knuten till dess symmetri, med 
trädrader av jämlik storlek och omfång. Ur ett stadsbildsmässigt perspektiv är det önskvärt att alléns 
symmetri kan bevaras. Alternativet med en förnyad allé skulle även ge en för rehabilitering mer 
värdefull miljö att vistas i med friska, vitala träd. Flera undersökningar har visat att friska träd är 
viktiga för människors psykiska och fysiska hälsa. Sjuka och döda träd ger dels betydligt lägre grad av 
ekosystemtjänster, dels en negativ effekt på människors rehabilitering.  
 
Genom de planerade åtgärderna görs området tillgängligt för alla med funktionshinder. Gång och 
cykeltrafiken flyttas från gatan och får en säkrare framfart.  
 
 

Tid och kostnader 
 
Bevara befintliga träd 
Alternativ  A – att handgräva och vacuumsuga runt rötterna och anlägga skelettjord innebär att gata 
och parkmark med g/c-väg grävs upp vid anläggandet. 



Alternativ B – att anlägga invid träden och kapa rötter vid behov innebär ej omfattande uppgrävning 
initialt.  
 
Träden visar redan tecken på stress och risken för ytterligare skador är stor vid utförande enligt båda 
alternativen. En stor del av träden kommer att bli riskträd och behöva börja tas bort inom 10-15 år, 
uppskattningsvis hälften vid utförande enligt alernativ A och 2/3 vid utförande enligt alternativ B. Vid 
varje enstaka utbyte av riskträd kommer gata och park med g/c-väg behöva grävas upp och trafiken 
stängas av.  
 
Kostnaden för kommande 20 årsperiod för  
Alternativ  A beräknas till 2 000 000 kr. I uträkningen antas att hälften av träden kommer att behöva 
bytas ut inom perioden.  Driften är ej medräknad i denna summa. Tillkommer även ca 50 000 kr i 
kostnader för rivning och uppbyggnad av ny väg varje gång ett träd ska bytas, totalt ca 800 000 kr. 
 
Alternativ B beräknas till 1 080 000 kr. I uträkningen antas att 2/3 av träden kommer behövas bytas 
ut under perioden. Driften är ej medräknad. Tillkommer även ca 50 000 kr i kostnader för rivning och 
uppbyggnad av ny väg varje gång ett träd ska bytas, totalt ca 1 miljon kr.  För detaljer se bilaga 3. 
 
Båda dessa alternativ skulle sannolikt innebära att merarbetet, komplikationerna och de stora 
kostnaderna skulle stoppa möjligheten att genomföra detaljplanen och de åtgärder som anses 
lämpliga för höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten. 
 
Nya träd 
En föryngring av allén innebär ombyggnation och uppbyggnad med skelettjord hela vägen vid ett 
tillfälle.  Lutning anpassas så avrinning av dagvatten sker till skelettjorden i anslutning till träden så de 
får mer vatten vilket underlättar framtida skötsel samt ger friskare träd. I uppbyggnaden förbereds 
för framtida behov att byta enstaka träd, gata och park kan därmed lämnas utan vidare ingrepp för 
mycket lång tid framöver. 
Kostnad för förnyelse av allén uppskattas till Ca 1 350 000 kr, se bilaga 3 för detaljer.  
 

Summering 
 
Ur ett långsiktigt perspektiv för både stadsmiljöns estetik och för möjligheten att genomföra 
planerad utveckling av centrumkärnan bedöms alternativet att förnya hela allén som det enda 
rimliga alternativet. Även för alléns långsiktiga bevarande, dess framtida betydelse för biologisk 
mångfald och som leverantör av ekosystemtjänster är alternativet med ett helhetsgrepp på sikt det 
mest hållbara.  
 
Kostnadsmässigt är det svårt att motivera användande av skattemedel till alternativ A och B då de 
innebär stora merkostnader och störningskonsekvenser på trafik och säkerhet under lång tid 
framöver. Träden i allén blir riskträd, vägar och g/c-vägar får stängas av, den nyanlagda gatumiljön 
kommer att grävas upp i omgångar och bli lappad och lagad, allén kommer att bli osymmetrisk och 
ha luckor och olikstora träd som riskerar att skadas mer vid varje utbyte av träd. 
 
Därför bedömer vi att helhetsgreppet med förnyelse av hela allén är det mest rimliga alternativet ur 
alla aspekter; hållbarhets-, säkerhets-, tids- och kostnadsmässigt . 
 


