
I samband med exploateringen av fastigheten Tomteboda 10 har en trädinventering samt naturvärdesbeskrivning före och efter 
plangenomförande utförts, på uppdrag av beställaren Vattenfall.

Trädinventeringen samt naturvärdesbeskrivningen före är utförd av Jörg Roepcke på Trädmästarna. Naturvärdesbeskrivningen 
efter är utförd av Sydväst arkitektur och landskap, förslagsställare för landskap inom projektet.

Utlåtande avseende naturvärden av inventerade träd på fastigheten Tomteboda 10 i Solna.

På fastigheten Tomteboda 10 i Solna genomfördes under juli 2021 en trädinventering. Förutom två planterade fågelbärsträd på 
fastighetens västra sida utgörs hela trädbeståndet av träd i ett naturområde längs fastighetens sydöstra sida. Här står självsådda 
träd av trädslag som är typiska för trakten, asp Populus tremula, björk, Betula sp., tall Pinus sylvestris, skogslönn Acer platanoides 
och skogsek Quercus robur. 

Högsta naturvärden har trädslag som ädellövträd, ekar och tallar, dessutom allmänt grova träd eller sådana med s.k. 
habitatstrukturer. Dessutom bör man inte betrakta bara enstaka träd utom området omkring de. Ännu högre bli naturvärdena 
om man har en sammanhängande trädgrupp med intakt undervegetation. 

På Tomteboda 10 finns en grupp av träd (ekar och tallar, nr 7–12, se figur 1 på sida 2) som i sin helhet bedöms ha de högsta 
naturvärdena på denna fastighet. Om det planeras byggnation, schaktarbeten osv på fastigheten bör dessa träd och deras 
omgivning främst skyddas (avstånd till byggområde: minst trädens krondroppslinje plus 1.5m). 

Beskrivning av naturvärden för förslaget avseende Tomteboda 10

Allmänt om projektet
Planläggningen av området styr byggnad med intilliggande serviceytor och ledningsdragningar på så sätt att det är omöjligt att 
spara några av träden på fastigheten. Typen av verksamhet ställer specifika krav på friytor intill byggnaden och förutom dessa och 
de ledningsstråk som måste vara tillgängliga för omläggning består all kvarvarande yta av grönska i någon form. Se figur 2, sida 2 
för förslaget i sin helhet.

Ny grönstruktur
De gröna miljöerna i projektet är främst belägna i norr mot Solnavägen. Den huvudsakliga grönskan är samlad på en yta 
längs med Solnavägen. Inom samma område finns ett behov av att ta hand om 600m3 skyfallsvatten vilket gör att ytan till stor 
del blir nedsänkt . För att öka områdets biologiska och upplevelsemässiga värden är det av stor vikt att plantera en variation 
av trädarter med olika kvaliteter, exempel tidig vårblomning, lång blomningstid, bärsättning och skydd för småfåglar. Utifrån 
naturvärdesperspektivet är det positivt att vegetationen är samlad vilket ger högre naturvärden än om träden vore utspridda. 

Precis som att det är viktigt med en variation av trädarter är det viktigt att tänka på artrikedomen avseende fältskiktet. I stället 
för klippt gräs, som är ett mycket artfattigt alternativ, föreslås äng på hela den sammanhängande grönytan. Ängsmarker kan 
vara några av de mest artrika miljöerna som finns och gynnar ett rikt insektsliv. Topografin, med torrare och blötare ängspartier, 
skapar en stor variation av ståndorter och därmed livsmiljöer inom samma yta.

Balanseringsmodell
Antalet träd som ritats in i förslaget står i relation till det antal träd som fälls i och med exploateringen. Olika balanseringsmodeller 
har studerats och projektet har utifrån det gjort en bedömning av hur många träd som ska nyplanteras. Balanseringsmodellen 
har utgått från kvaliteten och värdena hos befintliga träd, där framför allt stamomfång och art har varit vägledande där Ädellövträd 
värderas högre än andra arter. För stamomfång gäller att angiven diameter i trädinventeringen delats på 20 (där 20 motsvarar 
återplantering av ett träd med kvaliteten 20-25 i stamomfång). Träd nummer 1 ger alltså 79/20=3,95 vilket innebär nyplantering 
av 4 nya träd med stamomfång 20-25.Totalt innebär förslaget på balanseringsmodell att 44 nya träd planteras inom fastigheten. 
Se figur 3 för tabell med trädinventeringen samt förslagen balanseringsmodell. 
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Figur 1. Karta från trädinventering 2021-03-17

Figur 2. Illustrationsplan över förslaget, levererad till Gestaltningsprogram 2022-04-
22. Planen är utan skala i detta material.



Figur 3. Förslag till Balanseringsmodell baserad på trädinventering utförd av Träd-
mästarna. Kolumnerna 1-4 under gul markering är de olika balanseringsmodellerna 
som testats. Förslaget bygger på balanseringsmodell 2.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 25 2 A God krokig stam 1 1 1 1

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 27 4 A God masurknöl krokig topp 1 1 1 1

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 30 5 A God - 2 2 2 1

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 18 5 A God - Dubbeltopp 1 1 1 1

12 Tall
Pinus sylvestris 32 6 A Godkänd - Dubbeltopp 2 2 1 1

13 Björk
Betula sp. 31 7 B Nedsatt döda toppar något lutande 2 2 1 1

14 skogslönn
Acer platanoides 44 3 A God - 3 2 2 1

15 Ek
Quercus robur 48 6 A God ensidig krona 3 2 2 1

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 16 2 A Godkänd växer undertryckt 1 1 2 1

18 Björk
Betula sp. 22 5 A Nedsatt Gles krona något lutande 1 1 1 1

19 Ek
Quercus robur 37 2 A Godkänd växer undertryckt något lutande 2 2 1 1

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, Sollentuna


