151212 Sammanställning av inventering inför kronan 1:1 Kedjehusområde Myresjöhus
Inledning
Inventeringen tar inte ställning till eller föreslår ändringar i utformningen. Inventeringen är
tänkt att vara ett underlag för att tidigt i projekteringsfasen kunna ta hänsyn till träd med
bevarandevärde. Inventeringen är också tänkt att vara ett stöd under byggfasen samt
fungera som underlag när viten för skador på träd skall fastställas.
Materialet finns sammanställt som en shapefil för ArcMap och en dwg-fil för AutoCAD
Mallen som använts vid värderingen är levererad tillsammans med denna sammanställning.
Bilaga 1 är en förklaring till denna text.
Utförande
Alla träd i området är inte inventerade de inventerade träden bedöms ha ett högre värde än
genomsnittsträdet i området. Ett av kriterierna har också varit att träden skulle gå att
identifiera på ett säkert sätt. Detta innebär att det finns träd med ett högt värde som inte
inventerats eftersom att det inte gått att med stor säkerhet särskilja dem från närstående träd.
Träd nummer 3 och 4 samt de träd som inte är numrerade(se bilaga 1) har tagits med som
exempel på träd med stora värden som eventuellt kunnat sparas ifall denna bedömning
kommit in tidigare i projektet. En informerad bedömning hade då kunnat göras med hänsyn
till de inventerade värdena. Framförallt träd nummer 3 ses som extra värdefullt, en tall med
en omkrets på över två meter är ovanligt i Luleå.
På grund av tiden har träden inte kunnat mätas in med basstation (som ger en väldigt exakt
position) utan är digitaliserade via ett ortofoto. Digitaliseringsmetoden gör att
noggrannheten är ca 0,5-1,5 meter.

Vad är inventerat?
Parametrarna som är inventerade är de som förslås i ”Standard för skyddande av träd vid
byggnation” Parametrarna är:
•

Trädnummer (vilket även är noterat i bilagan)

•

Vetenskapligt namn

•

Svensk namn

•

Stamdiameter (mätt på 1,3 meters höjd)

•

Krondiameter (i meter)

•

Skadeklass (hur stora skador har trädet)
o

1. Inga

•

•

o

2. Lindriga

o

3. Måttliga

o

4. Svåra

Vitalitet (Vilken kondition är trädet i)
o

1. God vitalitet.

o

2. Måttlig vitalitet

o

3. Dålig vitalitet

o

4. Mycket dålig vitalitet

Bevarandevärde (enligt hänsynstaganden föreslagna i ”Standard för skyddande av
träd vid byggnation”)
o

1. Mycket stort bevarandevärde

o

2. Stort bevarandevärde

o

3. Bevarandevärt

o

4. Ej bevarandevärt

Trädvärdering
Värderingen av träden är gjord enligt ”Alnarpsmodellen”. Medelvärdet på de värderade
träden är 436 331kr.
Resultat:
Trädnummer

Värde

1

371 315 kr

2

559 246 kr

3

819 296 kr

4

504 265 kr

5

553 599 kr

6

493 666 kr

7

413 646 kr

8

306 081 kr

9

329 634 kr

10

488 417 kr

11

323 671 kr

12

462 665 kr

13

222 573 kr

14

418 399 kr

15

354 873 kr

16

462 578 kr

17

333 359 kr

Bilaga 1.

Bilaga 2. Sammanfattning av inventering

