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SAMMANFATTNING
Centrum är stadens ansikte utåt. Till centrum
kommer stadens egna invånare och besökare utifrån. För förstagångsbesökaren blir det första
intrycket bestående. Färdvägen in till stadskärnan
är en del av upplevelsen, i synnerhet för de som
dagligen färdas till arbetet i centrala delarna eller
för andra ärenden.
En satsning på stadsbilden och grönskan, är viktig.
Arboga kommun har därför beslutat att upprätta en
trädplan. Trädplanen utgör en del av kommande
grönplan för hela tätorten. Grön- och trädplanen
kommer i sin tur att utgöra underlag för den
översiktsplan som ska utarbetas för kommunen.
Trädplanen syftar till att visa på möjligheter att
använda träd för att åtgärda brister i stadsbilden
och vilka åtgärder som krävs för att vidmakthålla
och utveckla kvaliteterna i stadsmiljön.
Trädplanen omfattar stadskärnan, infarter och närliggande parker som har betydelse för stadens
karaktär och för den historiska miljön.
Vuxna och gamla träd har stor betydelse för miljön.
Ett enda, men grovt och vidkronigt träd kan möblera och prägla ett helt torg. Stora, grova träd ger
staden autenticitet och skönhet. Många av stadsträden planterades i början av förra seklet, och
de börjar nu bli gamla. För att också kommande
generationer skall få en stad med stora träd, måste
gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya.

Dåliga växtbetingelser, fysiska skador och den allmänt hårda stadsmiljön har medfört nedsatt vitalitet och sjukdomsangrepp även på yngre och medelålders träd. För att det även om 25-50 år skall
finnas friska, vuxna träd måste de befintliga träden
värnas och vårdas och alla möjligheter till plantering av nya vårdträd och gatuträd ska utnyttjas.
För att säkerställa detta krävs det beslut om en
långsiktig handlingsplan för trädbeståndet.
Hösten 2000 utfördes en inventering av träden
i Arbogas centrala delar. Denna inventering har
utgjort basen för en analys av trädens tillstånd och
för en bedömning av vilka åtgärder som bör utföras.
I skriften redovisas värden som träden tillför stadsmiljön, vilka kvaliteter som finns och vilka problem som förekommer i olika områden. Trädplanen ger förslag till vad som kan göras, och vilka
åtgärder som bedöms mest angelägna. Avslutningsvis redovisas riktlinjer för det fortsatta arbetet
för träden i staden. Hur åtgärderna konkret utformas preciseras i senare skeden.

Mål och Riktlinjer
•
•
•
•
•
•
•

Förvalta träden som kulturarv
Berika och försköna stadsmiljön
Förstärka stadens struktur, laga brister i
stadsrummen
Ge träden goda ståndortsbetingelser
Vårda och utveckla stadens trädbestånd
Säkra återväxten, skapa en varierad
ålderssammansättning
Använda fler trädslag, med artvariation
både mellan och inom olika delområden
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STADENS GRÖNSKA IDAG
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INLEDNING
•

Träd och annan vegetation har stor betydelse
för livskvalitet och hälsa. Gröna platser och
stråk behövs för promenader, för lek och
motion men också för stillhet och vila.

•     Parker och träd i gaturummen förbättrar stadsmiljön. De renar luften och producerar syre.
Växtlighet förbättrar lokalklimatet – dämpar
vindar, svalkar luften med välgörande skugga
och avdunstningen från bladverket.
•

Träden är en del av stadens kulturmiljö. Träden
i parkerna och i gatumiljöerna är del av det
kulturarv som vi har att värna och vårda.
Många av de grova gamla träden måste snart
bytas ut. Trädinventeringen visar på behovet
av föryngring. I de gamla parkerna bör dock
trädplanteringar föregås av studier av hur de
kulturhistoriska värdena ska tillvaratas. Överväganden om vilka nya behov som kan eller
bör inordnas i parkmiljön krävs och även av
hur ekologiska hänsyn kan användas för att
berika miljön.

•

För att det alltid ska finnas friska och fullstora
träd måste återväxten säkras. Träd har lång
livstid, och deras värde ökar med åldern. Det
tar åtskilliga decennier innan ett nytt träd som
ersätter ett gammalt får en storlek som liknar det
borttagna trädet. Den nödvändiga föryngringen
kan bara delvis utföras genom att befintliga träd
ersätts med nyplanterade. I stadskärnan måste
alla möjligheter att vårda kvarvarande träd och

Friskis och Svettis på gräsplanen i Carl Bergmans park

Medan föräldrarna motionerar, samlas barnen i lekparken

En rofylld, skuggad plats mitt i staden, (vid Heliga Trefaldighetskyrkan)
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att plantera nya träd.tillvaratas. Avverkningar
som är ofrånkomliga inom de närmaste årtiondena får inte medföra en ödslig stadsbild, med
bara små och unga träd.
•    Resurserna för trädplantering är begränsade.
Därför krävs ett långsiktigt handlingsprogram
så att åtgärderna fördelas över åren. Med ett
färdigt åtgärdsprogram finns också möjligheter
att samordna trädplanteringar med andra markarbeten, vilket minskar kostnaderna påtagligt.
•

Hamrevägens sjuka lindar blir aldrig större - de tynar långsamt bort.

En föryngring har påbörjats öster om Trefaldighetskyrkan. Om de unga hästkastanjerna vårdas väl, har
de om 30 år en höjd som liknar de befintliga. Efter
ytterligare några årtionden kan de ersätta de stora
träden i förgrunden.
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Många träd är döende eller sjuka. Det beror
inte bara på hög ålder, utan också på att de
fått mekaniska skador.
Sjukdomar som drabbat alléer längs flera gator
beror till stor del på dåliga livsbetingelser.
Träd kan inte växa och behålla livskraften om
utrymmet är trångt, om dräneringen är dålig,
om ledningsschakter utförs inom rotzonen
etc.Stressade träd förlorar motståndskraften
mot sjukdomar. Sjuka träd stannar i växten.
De blir aldrig stora, utan tynar långsamt bort.
I vissa fall krävs snabba åtgärder, t ex för
bekämpning av den aggressiva almsjukan. En
noggrann övervakning och snabb avverkning
ger möjlighet att begränsa smittspridningen.

•    Ståndortsförhållandena måste säkerställas
vid nyplaneringar och ibland förbättras för de
befintliga. För att investeringar ska ge utdelning i vackra friska träd ska de från början ges
goda förutsättningar.
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•

Växtval ska ske utifrån platsens förutsättningar.
Trädplanen anger principer och riktlinjer för
växtval.

•

Träd är en stor investering som behöver rätt
behandling för att växa och behålla livskraften.
Stora skador kan uppstå vid byggnads- och
markarbeten. Trädplanen kan bidra till en medveten hantering av trädens miljö.

•

Skötseln ska utföras fackmannamässigt Till
trädplanen bör därför fogas en vårdplan där
riktlinjer anges för hur kontinuerlig skötsel ska
bedrivas och hur risken för skador på träden
ska minimeras.

FÖR ARBOGAS CENTRALA DELAR

Med en vårdplan undviks felaktiga beskärningar som ohjälpligt skadar träden.
Här har beskärningen öppnat stora sår i det grova grenverket, sår som aldrig kan
läkas. Kronornas volym måste begränsas medan träden är betydligt yngre.
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GENOMFÖRANDE

GEOGRAFISK OMFATTNING

Planering för träd kräver hänsyn till stadsbild, ekologi, teknik och ekonomi. För att uppnå de uppsatta
målen krävs därför en samordning och en förankring av beslut vid många enheter/förvaltningar. Det
är viktigt att planen antas och kommer till användning också i övriga planeringssammanhang. Trädplanen ska därför knytas till översiktsplanen och
utgöra ett första steg mot en grönplan, där grönstrukturen i hela staden studeras.

Trädplanen omfattar stadskärnan, några äldre
parker utanför stadskärnan och de gator kring
stadskärnan där behovet av trädvård samt ny- och
återplanteringar bedömts vara särskilt akuta och
angelägna.

Det är önskvärt att trädplanens planteringsprogram
genomförs successivt under den närmaste 10- årsperioden. Vad gäller vårdåtgärder har trädplanen av
naturliga skäl en betydligt längre tidshorisont.

TRÄDPLANENS ANVÄNDNING
Trädplanen ska bilda underlag för tilldelning av
medel samt för projektering och genomförande av
de ingående objekten. Medel måste årligen avsättas
för ett successivt genomförande av de åtgärder som
föreslås i trädplanen.
Trädplanen ska också användas vid planering, projektering och genomförande av olika projekt som
berör gatumiljöer och friytor. Vid t.ex. exploate-ring och gatu- och ledningsprojekt. ska trädplanen beaktas. Vid sådana projekt ska medel avsättas så att trädplanens intentioner kan genomföras.
Rekommendationer i trädplanen ska följas så att
växtbetingelser inte försämras, utan förbättras.
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Trädplanen omfattar från söder: Väg 572 (gamla
E18;E20), stadskärnan (stadsdelarna Sturestaden
och Söder), de inramande gatorna Centrumleden,
Västerleden och Herrgårdsgatan, parkerna Stureparken, Carl Bergmans park och Vasaparken samt
följande huvudstråk: Jädersvägen, Stureleden –
Tulegatan – Hamrevägen samt Köpingsvägen och
Kungsörsvägen.
Behovet av insatser för resterande delar av staden
kommer att behandlas inom ramen för en kommande Grönplan.
Trädplanen baseras på en trädinventering som
utförts i följande områden:
Inventering av trädbeståndets status har utförts för
kommunal mark inom stadskärnan, de inramande
gatorna Centrumleden, Västerleden och Herrgårds
gatan, området mellan stadskärnan och järnvägen,
parkerna Stureparken, Carl Bergmans park, Vasaparken, Tuleparken, Östra Bergsparken, Strandparken, Södra Åpromenaden, samt vissa anslutande
huvudvägar som Jädersvägen, Stureleden – Tulegatan – Hamrevägen samt Köpingsvägen och Kungsörsvägen.
Träden kring kyrkorna är stora och mäktiga. Utan
dem skulle stadsbilden vara mycket torftigare För

att få en helhetsbild av trädbeståndet har därför
även träden på kyrkans mark i stadskärnan inventerats.
Vad gäller träd på privat mark har en enklare
inventering av förekomst utförts. Däremot har inga
noteringar om trädens status utförts.
Trädinventeringarna har digitaliserats. Inventeringen finns redovisad på kartor med träden numrerade. Inventeringsprotokoll redovisar de enskilda
trädens art, status samt i förekommande fall
rekommenderade åtgärder. Inventeringen har uppdelats i fyra olika områden. Dessa är i sin tur
indelade i mindre delområden.
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REDOVISNING
Denna rapport ger en översiktlig bild av träden
i staden. I underlagsmaterialet, Trädinventering Arboga ges en detaljerad redovisning av
trädbeståndet, vilka allmänna och akuta problem som föreligger, samt rekommendationer
för hur vården av träden ska bedrivas. Materialet redovisas på kartor där inventerade träd
anges med siffror. Till kartredovisningen hör
inventeringsprotokoll där trädslag, dimensioner (stamomfång, stamhöjd, trädhöjd), marktyp och vitalitet anges. Speciella förhållanden
redovisas och för träd med nedsatt vitalitet
anges skadetyp och förslag till åtgärder.
Kartredovisningen anger träd på privat mark i
stadskärnan.
Trädplanen kommer att kompletteras med en
vårdplan med redovisning av program och
beskrivningar av hur återkommande skötselmoment under trädens livscykel ska utföras.

Trädinventeringen omfattar område som inramas med fet linje.
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TRÄDENS BETYDELSE OCH
FUNKTION
Träden utgör ett viktigt stadsbyggnadselement och
är en väsentlig del av stadens struktur. Liksom
byggnaderna formar också träden väggar i gaturummen när de planteras i rader eller alléer. Träd
kan på så sätt åstadkomma en sammanhållen, harmonisk miljö i gatu- och vägmiljöer som omges
av byggnader med olikartad arkitektur och skala.

Träd gör staden vackrare och trevligare att vistas i.
Årstiderna markeras, lokalklimatet blir behagligare
med träd som dämpar vindar och ger svalka med
skugga och avdunstning från lövverket. Luftkvaliteten förbättras genom att träden dels binder stoft
och gasformiga föroreningar, dels avger syre.

Nytorget: Träden ramar in sittplatserna och ger en välgörande skugga under heta sommardagar.
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Gamla träd ger en historisk förankring. Enskilda
träd, t ex de gamla askarna och ekarna vid Ahllöfsgatan, ger karaktär åt hela den omgivande gatumiljön. Gamla karaktärsfulla träd ger en påtaglig
känsla av kontinuitet, vilket vi vet att många värderar minst lika högt eller högre än de historiska
byggnaderna.

Stadens äldsta träd - askarna vid Ahllöfs gata.
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STADSRUMMEN OCH GRÖNSKAN
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Träden som
stadsbyggnadselement
SKALA
Det krävs stora träd för att bryta byggnadernas
dominans. Breda gator och storskaliga byggnader kan ges mänskliga proportioner genom
trädplanteringar. Små träd vid stora hus eller
kring en bred gata kan se patetiska ut. De
kan i sämsta fall understryka de stora måtten.
Vid små hus kan däremot både stora och små
träd användas. Stora träd accentuerar de nätta
måtten.

Trots husens måttliga skala är träden för små. De bristfällig proportionerna ger gatan en torftig karaktär

Mäktiga träd understryker husens nätta mått och ger en
historisk förankring

SAMMANHÅLLANDE
Träd kan användas för att binda samman
bebyggelse av olika karaktär, och för att skapa
enhetlighet och harmoni. Alléer och trädrader
har en starkt sammanhållande verkan.
RUMSSKAPANDE
Träd kan forma rum. Trädstammar och kronor
skapar väggar både kring vägar och platser.

Oxlar utmed Österleden
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Begravningsplatsens träd bildar en formstark vägg utmed
Centrumleden
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FORM
Staden är byggd av hårda material, och har
oftast hårda geometriska former. Träd och
annan grönska bildar mjuka kontraster. De
för in liv, färg och växlande skuggeffekter i
kala, sterila miljöer. Även ljudet förändras
när andelen växter ökar.
IDENTITET
Trädgrupper och solitärträd kan fungera som
riktmärken och även ge platser en egen identitet. Entréer och knutpunkter kan markeras
med träd. Träd kan skapa en särprägel åt
en gata (t.ex. hästkastanjerna utmed ån, eller
björkallén längs Kungsörsvägen). Få element
har en så stark karaktär och stort egenvärde
som ett enskilt mäktigt träd (asken vid
Ahlöfsgatan).

Strandvägens kastanjer formar
ett inbjudande, småskaligt rum
kring gångvägen. Träden har
också en stor betydelse för stadsbilden, med sin gröna inramning
av ån. Kastanjerna illustrerar
också begreppet identitet och
skönhet

Ekarna vid Nytorget/Ahllöfsgatan

Växtligheten markerar årstidsväxlingar
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AVSKÄRMNING OCH FÖRSKÖNING
Trädrader kan användas för att skärma av
fula omgivningar. De skapar också variation
och skönhet. Olika grupperingar och användande av olika trädslag förstärker variationen. Träden gör att den byggda miljön får
årstidsväxlingar.

Jädersvägen. En trädrad skulle
dölja det stökiga industriområdet
längs gatans högra (norra) sida

Vy från åns sydsida. Dungar och trädbårder skulle ge en mycket vackrare miljö och höja rekreationsvärdet.
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VÄGLEDNING OCH SÄKERHET
Träd utmed vägar förbättrar uppfattningen om
avstånd, hastighet och riktningsändringar.
Trädrader mellan gata och GC-stråk ger
skydd.

Trafikanterna skiljs åt av stängsel (Centrumleden)

Trädrader eller häckar kan fylla samma funktion (Hamrevägen)
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KVALITETER OCH BRISTER I
OLIKA DELAR AV STADEN
Allmänt

Arbogas stora kulturhistoriska värde ligger i att den
gamla stadsplanen, med trånga gatumått och en
småskalig trähusbebyggelse, har bevarats på ett sätt
som har få motsvarigheter i landet.
Den frodiga miljön kring Arbogaån och den omgivande trästadens småskaliga kvarter är stadens
hjärta. Stadens kulturhistoriska gröna värden är
knutna till parker, kyrkogårdar, enskilda träd men
också tillgårdsmiljöer och deras växtlighet.
Butiksområdet norr om Nytorget samt Resecentrum har förskjutit centrumfunktionen från Stortorget norrut. Det nya kommersiella centrumet
har inte anpassats till stadskärnans mått, utan
avviker starkt i form och skala. De nya planteringarna bidrar inte till en grönstruktur som mildrar
intrycket. De valda trädslagen är småvuxna och får
aldrig annat än dekorativ funktion.
Området söder om ån domineras av bostadskvarter.
Stadsplanen är utformad så att gatumiljön och
kvartersmiljön påverkas av vegetationsbehandlingen längs gatan. Där trädrader och häckar kantar
gatan skapas trevliga gatu- och gårdsmiljöer.

Den gamla gatustrukturen präglar Arbogas centrala delar
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Parkernas och kyrkogårdarnas mäktiga träd, samt
Strandvägens kastanjer och lindar är ovärderliga
inslag i stadsbilden. Utanför Centrumleden ligger
Begravningsplatsen och S:t Nikolaikyrkans kyrkogård, vars mäktiga trädvolymer har stor betydelse
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för stadsbilden, inte minst genom att de formar
gröna väggar som minskar trafikytornas dominans.
Stadskärnan avgränsas av en ringled, där bl. a.
Centrumleden ingår. Stadskärnan gräns har dock
inte fått någon fysisk gestaltning. Stadens gränser
behöver tydliggöras med en grön struktur. En grön
inramning skulle också bidra till att mildra biltrafikens negativa effekter – buller, damm och avgaser.
Gatorna nyttjas inte bara av fordon utan också av
gående, vilket ställer högre krav på utformningen
av närmiljön.
Järnvägen är en av stadens entréer. Järnvägsspåren
öster om staden omges av skräpiga industriområden. Det vore önskvärt att skapa en vårdad zon
längs spåren. Insynen över tomterna kan begränsas
med hjälp av häckar, plank och träd. Möjligheten
att strukturera miljön längs järnvägen är dock
begränsad. Längs långa sträckor gränsar privat
tomtmark direkt mot järnvägsmarken och av säkerhetsskäl är det olämpligt med lövfällande träd helt
nära spåren.
Söder om järnvägen, från viadukten över Östra
Bangatan och västerut i höjd med kvarteret Gösen,
finns ett stråk med buskage och sly. Inom detta
stråk föreslås gallring och komplettering av befintlig växtlighet så att en sammanhållen, avskärmande
ridå formas.

Staden har vuxit upp kring Arbogaån

Centrumleden, en del av den storskaliga trafikringen runt
stadskärnan

Centrumleden; Nikolaikyrkans trädvolymer bildar en visuell
gräns för stadskärnan och ”minskar” ledens stora mått
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KARAKTÄR OCH FUNKTIONER

PARKERNA OCH TRÄDEN
KRING KYRKORNA:
MÄKTIGA TRÄD MED
STOR BETYDELSE FÖR
STADSBILDEN

SKOLA

KNUTPUNKT FÖR RESOR OCH HANDEL.
ÖPPET OCH STORSKALIGT

IDROTT

IDROTT

LEKPLATSER
BLOMMOR, SITTPLATSER

ÖPPNA STRÄNDER
PRÄGLADE AV
EXPONERADE
INDUSTRIER.
EKOLOGISKT OUTVECKAT.

SLUTET, GRÖNT
LANDSKAPSRUM
KRING ÅN
SKOLA

BOSTADSKVARTER MED ÖPPEN
STADSPLAN. TRÄD/ OCH/ELLER
BUSKAGE KRÄVS FÖR ATT
FORMA GATURUMMET
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DEN SMÅSKALIGA STADSKÄRNAN:
BOENDE, HANDEL, SERVICE.
”PRIVAT” GRÖNSKA
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Arbogaån
Kvaliteter
Staden har växt upp kring ån. Här ligger de gamla
handelsgårdarna vars gårdar når fram till de stenskodda stränderna. Miljön kring ån karaktäriseras
av den varierande, men ändå sammanhållna trähusbebyggelsen, de stensatta stränderna med stora
friväxande träd och kraftiga buskage som hänger ut
över vattnet.
Även om merparten av stränderna i stadskärnan är
privata, och alltså inte tillgängliga, utgör åmiljön
en fundamental del av stadens karaktär. Dess visuella kvalitet beror på att ågårdarna, den historiska
miljön - har bevarats. Strandpromenaden mellan
Järntorget och Herrgårdsbron är parkmark. De
mäktiga hästkastanjerna och lindarna som bildar
valv över gångvägen längs kajen, är ovärderliga i
stadsbilden.
Det finns dock luckor i trädraden längs Strandvägen. Flera kastanjer och några buskträd är åldrande
och en successiv föryngring har påbörjats.
Uppströms Strömsnäsbron har åstränderna en rik,
frodig och omväxlande karaktär. Stora lövträd och
buskage kantar nordsidan. På sydsidan ån, väster
om Kråkdiket, når öppen odlingsmark fram till
åbrinken.

En av de gränder som mynnar mot Arbogaån
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Brister/Åtgärder
Nedströms Herrgårdsbron ligger åstränderna
öppna och trädlösa. Bara ett fåtal, spridda träd
finns. Undantag är Strandparkens björkdunge som
österut övergår i en gräspark med några träddungar.
Inom ”Södra åpromenaden”, öster om Gäddgårdsskolan, smalnar strandzonen av. Glest spridda trädgrupper finns fram till kullen vid Stenlöpet. Industriområdet norr om ån exponeras mot söder och
minskar därigenom kvalitén för sydsidans grönstråk
”Norra Åpromenaden ” saknas i den bemärkelsen
att stränderna saknar träd eller buskar som kan
bidra till att skapa en biologiskt eller visuellt
intressant miljö.
Arbogaån västerut

Ån söder om Herrgårdsbron har öppna stränder, frånsett Strandparkens björkdunge sydost om bron, till
höger på bilden.
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Med skuggande träd och buskage, likartad den
miljö som finns uppströms, skulle åstränderna
kunna erbjuda en omväxlande rekreationsmiljö och
mycket rikare biotoper. Ett första steg för att
utveckla områdets ekologiska och upplevelsemässiga potential är att inte röja stränderna utan att
bevara den växtlighet som själv etablerar sig.

TRÄDPLAN
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Ett frodigt strandparti vid Södra åpromenaden, öster om Strandparken

Foto från Södra åpromenaden, mot norra Ågatan. Långa sträckor saknar
träd. Vyn mot norra Ågatan får en helt annan karaktär om träddungar och
buskage tillåts växa upp längs vattenbrynet.

Björkdungen i Strandparken
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Stadskärnans gatumiljöer
Arboga har en av Sveriges absolut äldsta och mest
välbevarade stadskärnor. Stadskärnan är av riksintresse för kulturmiljön. Ett av trädplanens mål
är att ge en långsiktig plan för hur stadens gator
och torg ska behandlas för att vårda det historiska
arvet, samt för att läka miljöer som förvanskats av
trafikytor och för att förbättra gatornas och torgens
estetiska och funktionella kvaliteter.
Stadskärnan rymmer flera typer av gatumiljöer
vilka beskrivs och karaktäriseras i ”Arboga Stadskärna, Bebyggelsehistoria & Byggnadsordning”.
De i denna skrift använda begreppen Trästaden
och Den funktionella staden inrymmer större delen
av stadskärnan. Övriga begrepp, medeltidsstaden
och stenstaden, omfattar enskilda byggnader eller
tomter.

Den gamla stadskärnan - Trästaden

Stadskärnans trånga gator
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Grönska som bara finns på gårdarna är viktig för gatumiljön

Kvaliteter
Kvarter kring ån och Stora torget har behållit
den medeltida stadsplanen med trånga gator. Gaturummen sluts av låga träbyggnader, men portarna
öppnar ibland vyer över gårdarna och gårdshusen.
Där byggnader saknas hålls gatumiljön samman
med plank. Gårdsträd, buskar och klängväxter
sträcker sig ut över planken och förstärker gatumiljöns måttliga skala och vänliga uttryck. De
små måtten och den variationsrika, sammanhållna
arkitekturen ger gaturummen karaktär och trivsel.
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Brister/Åtgärder
I de slutna homogena gatumiljöerna skulle gatuträd vara främmande. Utrymme saknas dessutom.
Lokala insatser bör dock göras, främst för att
ersätta träd som är undermåliga eller döende. I
anslutning till parkeringsplatser behövs träd för att
hålla samman miljön. I kv Jacob Petré och kv Harneskmakaren är träden delvis i mycket dåligt skick.
Här föreslås att döende träd ersätts av nya. Inom kv
Jacob Petré skall träden ha en inramande funktion.
I kv Harneskmakaren planteras nya vårdträd som
på lång sikt ska ersätta två grova gamla träd.
Eftersom det är viktigt att säkra föryngringen så att
mäktiga träd finns även om 50-100 år, bör enstaka
luckor utnyttjas för plantering av nya solitärträd.

FÖR ARBOGAS CENTRALA DELAR

Kv. Ringsborg: Inramande träd föreslås längs Trädgårdsgatan
och längs Kapellgatan

I utkanten av den sammanhållna bebyggelsen,
längs gator där den äldre och yngre bebyggelsen
möts, förekommer miljöer där den stora kontrasten
i skala och gestaltning kan mildras med trädplanteringar. Parken i kv Ringen, Trädgårdsgatan, saknar
inramande växtlighet. Genom att det angränsande
kv Ringborg också ligger helt öppet mot Trädgårdsgatan, bildas enlucka i stadsmiljön. En trädplantering i linje med husfasaderna i angränsande
kvarter föreslås.
Successiv föryngring av åldrande träd och plantering i luckor utförs ( Ex Strandvägen mellan Järntorget och Herrgårdsgatan).

Trädgårdsgatan väster om Kapellgatan: Här skapar träden ett
gaturum som mildrar kontrasten mellan den gamla och den
yngre stadsdelen.
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Stadskärnans övriga delar;
bostadsområdena söder om
Trädgårdsgatan, området norr om
Nytorget, m fl

Nygatan, När gatan rustas tillvaratas möjligheter att placera
in nya solitärträd

Resecentrum; Området vetter mot Centrumleden. Tillsammans med den parkeringen norr om Nytorget bildas ett stort karaktärslöst och öppet område. En tydligare struktur och mindre mått kan uppnås t ex med storvuxna träd mellan Resecentrum och
Centrumleden .
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Kvaliteter och brister
Resterande delar av stadskärnan är byggd med en
större skala, anpassad för bilens utrymmeskrav.
Den rymmer områden med skilda funktioner och
uttryck.
De centrala handelsgatorna, t ex Nygatan, kantas
av tvåvåningshus med butiker i gatuplanet. Verksamheter och institutioner är byggda med större
skala, och byggnaderna ligger ofta indragna på
tomten i stället för att följa gatulinjen (t ex Vårdcentralen).
Bostadshusen som dominerar kvarteren söder om
Storgatan, utgörs av främst av flerfamiljshus.
Längs Trädgårdsgatan och söderut ligger byggnaderna med förgårdsmark mot gatan. Husen är friliggande, inte sammanbyggda som i de äldre kvarteren. Trädplanteringar ligger nästan helt på tomtmark, varför det offentliga gaturummets karaktär
blir helt beroende av hur träden hanteras av de
olika fastighetsägarna.
I flera kvarter är byggnaderna orienterade med gavlarna mot gatan (t ex söder om Österled). Där
kvartersinramande träd saknas och öppna parkeringsytor vetter mot gatan är miljön torftig. Det
formas inga gaturum. Det blir också otrivsamt på
gårdarna mellan husen eftersom de ligger öppna
för vind och insyn.
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Det finns gator t ex Nääfsgatan där vuxna stora
träd i kvartersgränsen ger byggnader och gaturum
en måttlig skala, samtidigt som de markerar och
avskärmar kvartersmarken.
Stora gatuträd som lind, alm, ask och björk, som
kan minska byggnadskropparnas dominans och
bryta horisontlinjen, förekommer sparsamt och bör
inplaneras i stadsmiljön. Trädplanteringarna domineras av oxel, ett relativt småvuxet och kortlivat
träd som dessutom är känsligt för beskärningar.
Trädbeståndet längs gatorna är delvis svårt skadat
av beskärningar som utförts för sent i trädets liv (t
ex Österled).

Parkeringen norr
om Nytorget bör
kompletteras med
solitärträd och/
eller häckar.

Området mellan Nytorget och Centrumleden är
viktigt för stadens ansikte utåt. Här finns en koncentration av service och handel, här passerar
många på väg till och från tåg och buss. Byggnaderna och parkeringsplatsen avviker kraftigt från
karaktären i angränsande kvarter. De har stor skala,
saknar nyansering och omsorg i detaljutformning
och materialval.
Åtgärder
1.Gestaltningen av området norr om Nytorget bör
studeras för att finna lösningar som bryter ner den
stora skalan och som minskar de torftiga fasadernas dominans och ger området en karaktär som
knyter an till Arbogas nätta och detaljrika karaktär.
2. Planteringsförslag utarbetas för gator som
saknar strukturerande och miljöskapande växtlighet. Idéskisser redovisas för fastighetsägare och
möjligheter att genomföra åtgärder diskuteras. För-

Kapellgatans
allé kompletteras norrut. Vy
från söder.

utom samråd kring Arbogas stadsbild och miljö,
och om idéskisser, är finansiering , ansvar för
genomförande och skötsel frågor som blir avgörande för hur den gemensamma miljön i staden kan
förbättras.

3. Luckor i gaturummet, inom offentligt ägd mark,
täpps igen med gatuträd som i princip sätts i förlängningen av husfasader. T ex Trädgårdsgatans
sydsida mot kv Ringen och parkeringsytan söder
om vårdcentralen.
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Parker
I stadskärnan finns Olof Ahllöfs Park, som anlades
i mitten på 1800-talet invid nuvarande Stadskällaren. Parken byggdes för avkoppling och samvaro
med kägelbana och musikpaviljong. I slutet av
seklet uppfördes även en sommarpaviljong som på
1960-talet flyttades från parken.
Olof Ahllöfs Park är en stadspark som på en liten
yta rymmer flera olikartade element. Här samsas
kulturbyggnader som kägelbanan, en senare uppförd utomhusscen, promenadstig kring en damm
med perennaplanteringar, vilplatser där kägelbanan
ger skydd mot Centrumleden, en lekplats och i den
västra delen en kryddgård anlagd av trädgårdsamatörer.

Kryddgården invid Olof Ahllöfs park;
en fin anläggning, men inramningen,
stommen av träd eller häckar som
avskärmar trafikleden saknas.

Stureparken. Det saknas träd
som sluter vyn mot industrin.
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Parkens avgränsning mot omgivningen har försvagats. Den saknar rumslig inramning mot Kapellgatan och Stadshuskällarens ekonomidel. Ut mot
Centrumleden ger kägelbanan visst skydd, men i
övrigt är behovet av väggar, i form av träd och
häckar/plank stort. De stora träden är gamla och
flera är sjuka. Förnyelse är påbörjad.
Strax öster om stadskärnan ligger Stureparken och
Carl Bergmans Park, sedan 60-talet åtskiljda av
den breda Stureleden. Även Stureparken anlades i
mitten av 1800-talet. Den har en traditionell sekelskifteskaraktär med gamla stora parkträd och gångar
fram till en centralt placerade minnessten, omgiven
av en prydnadsplantering. Carl Bergmans park har
en likartad karaktär, men rymmer även en lekplats
med jordkulle som bryter av mot parkens karaktär.
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Söder om den trädbevuxna delen öppnar sig en
generös gräsyta som avslutas av enstramt inramad
prydnadspark med sittplatser vända mot ån.
Båda parkerna är parker som man passerar, men
inte vistas i. Stureparken är liten och den avskiljande Stureleden stor. Avskärmningen otillräcklig,
man upplever inte att man är inne i en park eftersom väggarna saknas.
Carl Bergmans park är större men liksom i Stureparken krävs en visuell, och helst också en akustisk avskärmning mot trafikleden och de angränsande storskaliga industrierna för att man ska få den
känsla av ro och skönhet som inbjuder till vistelse.
De sydligaste parkdelarna fyller båda väl sin funktion. Den stora gräsytan ger utrymme för spontana
och organiserade aktiviteter som kräver en avskiljd
gräsmatta. Prydnadsplaneringen med sittplatser är
relativt ostörd av trafikbuller, men ändå nära
både ån och centrum.
Parken rymmer flera olikartade element, men
saknar en överordnad gestaltning som binder
samman parken till en helhet. Inramningen måste
förstärkas, dispositionen av parken studeras och
särskilt då hur övergångarna mellan ytor av olika
funktion och karaktär skall formas för att skapa en
harmonisk helhetsupplevelse.

Förbindelse mellan parkerna - en trång, mörk tunnel under Stureleden

Utöver dessa parker finns det i stadskärnan två
grönytor, söder om ån. De är planerade för
lek och ligger vid Vårdcentralen resp. korsningen
Trädgårdsgatan/Birgittagatan.
Parken ligger öppen mot Stureleden. Parkträd planteras

Carl Bergmans park: Träd planteras mot industrin, som
avskärmning och för att rama in gräsmattan
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Infartsgator
Allmänt

Infartslederna till stadskärnan är de gator som är
mest frekventerade. Ändå är miljön vid sådana
stråk eftersatta i de flesta städer. Lederna kring
och mot centrum planerades och byggdes ofta på
den tid framkomligheten prioriterades före anpassning till omgivningen. Gatumåtten dimensionerades för en självklar expansion.. De breda gatorna
har skapat fula identitetslösa entréer till våra städer.
De har också medfört problem med buller och
dålig säkerhet eftersom de generösa måtten inbjuder till högre hastigheter än vad som är lämpligt.
I många städer pågår därför ombyggnader för
att med avsmalningar, rondeller och planteringar
minska hastigheten och skalan.

Stureleden: En av stadens entréer

Västerleden ligger helt öppen. Vårdcentralen
har ingen avskärmning mot trafiken.
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I Arboga finns samma problematik. Den ring som
avgränsar stadskärnan; Västerleden, Centrumleden
och Herrgårdsgatan har mått som klarar mycket
stora trafikmängder. Det saknas en tydlig struktur
mellan stadskärnan och gaturummet, vilket försämrar både trafikantmiljön och miljön inne i
staden. Infartslederna omges av öppna landskapsrum. I flera fall, t ex vid Köpingsvägen kantas
gatorna av skräpiga industriområden som inte gör
staden rättvisa.
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Kvalitéer och brister
Centrumleden har bitvis en tydlig inramning av
vuxna träd. Kungsörsvägen inramas av en stilig
björkallé som ger stadsdelen en tydlig särart. En
förlängning av allén, öster om den täta bebyggelsen har däremot misslyckats helt. Hamrevägen –
Tulegatan planterades med en lång lindallé under
60-talet. Hamrevägens allé tynar dock långsamt
bort, medan Tulegatans lindrader som planterats
betydligt tidigare drabbats mindre hårt av sjukdom
nått större volymer. Planering pågår av trädplanteringar utmed Skandiagatan och byte av belysningsarmatur för att forma en vägmiljö med goda
estetiska kvaliteter.
Centrumleden får stöd av begravningsplatsens mäktiga träd

Kungsörsvägens björkallé
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Åtgärder
Planteringar som tydliggör stadskärnans gränser
prioriteras. Komplettering med inramande gatuträd
föreslås utmed Centrumleden, inom Herrgårdsgatan
och längs Västerledens östra sida. Traditionella storvuxna gatuträd används. Utmed norrsidan av väg
572 (gamla E20/E18), förordas landskapsplanteringar som på sikt formar ett vegetationsbälte som
fångar luftföroreningar och som skärmar stadsmiljön från det storskaliga trafiklandskapet.

Engelbrektsgatan väster om Stureleden/Tulegatan. Plantering med kraftigväxande träd i gräsremsan mellan byggnader och
gata skulle förta det kala och storskaliga intrycket.

Vad gäller gatorna in mot kärnan, Västerleden,
Jädersvägen, Skandiagatan, Stureleden, Köpingsvägen och Herrgårdsgatan, är det angeläget att
komplettera trädraderna så att luckor fylls igen
(framför allt Skandiagatan), att plantering genomförs på båda sidor (exempelvis Köpingsvägens sydsida) samt vad gäller Stureleden, en gatuplantering
kombinerat med en minskad gatubredd. Om ledens
mått inte kan minskas inom överskådlig tid, föreslås
trädplanteringar utförda längs ledens sydsida.
Vad gäller Tulegatans och Hamrevägens sjuka
lindar föreslås att Tulegatans träd i princip behålls,
medan Hamrevägens träd avlägsnas. Nyplanteringar är önskvärda men har låg prioritet jämfört
med ovannämnda projekt.

Köpingsvägen, vy mot öster. Förslag: Föryngring och förtätning av träd samt komplettering med en trädrad även längs
industriområdet söder om gatan (till höger på bilden).
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Också andra gator är i stort behov av upprustning.
Norra Ågatan omges av olikartade verksamheter
och bebyggelse av synnerligen varierande kvalitet.
Plantering med anspråkslösa pionjärträd, exempelvis alar, som skymmer de skräpiga områdena skulle
på sikt höja områdets status avsevärt.
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Herrgårdsgatan, Utrymme finns
för att komplettera gatan med
en allé. Vy mot norr

Söder om stadskärnan. Vy från väster mot stråket mellan Munkgatan och fd E18/E20. Stråket bör planteras med ett vegetationsbälte
som minskar luftföroreningar och buller från trafikleden. Planteringen kan ges naturlik karaktär som knyter an till naturmarken
söder om trafikleden. Den kan också ges en tydlig gestaltning för
att annonsera entrén till staden.
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FÖRYNGRING / KOMPLETTERING
A Strandvägen Borttagning av
klena buskträd och ett stort träd.
Komplettering av luckor i träd
raden längs ån. Hästkastanjer
planteras utmed stranden. Dåliga
lindar ersätts successivt med
hästkastanjer

K
F
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L

C
D
A

B

C Smedjegatan, kv. Harnesk
makaren, Nya vårdträd planteras
inom parkeringsplatsen för att
ersätta sjuka och döende träd.
(Ask, kastanj, fågelbär). Lönnar
har planterats utmed gatan.

E Olof Ahllöfs park Föryngring
och komplettering av det åldrande
trädbeståndet, som drabbats av
bl. a almsjuka. Planteringar som
ger parken en tydlig inramning.
Växtval anpassas till parkens his
toria och funktion. (Planering av
parken pågår).

H

G

E

B Järntorget Plantering av
vårdträd längs västsidan för att
säkra föryngring.

D Smedjegatan Kv. Jacob Petré.
Nyplantering utmed P-plats som
ersättning för undermåliga oxlar.

H Centrumleden Parkytorna
kompletteras med några solitär
träd. Luckor i lindraden mellan
gata och parkväg planteras.

J

F Kv. Postryttaren Plantering av
exempelvis ask, lönn och fågelbär
utmed tomtgränsen, som avgrän
sning mot parkeringen norr om
tomten och för att säkra föryngrin
gen av stora ädellövträd i stadsde
len.

I

G Nygatan/Hökensbergs gränd,
Träd planteras utmed plank kring
befintlig P-plats som på sikt
förstärker gaturummet. Uppväx
ande almar, (f.d. berså) bevaras
och gallras.

I Kapellgatan Gamla gatuträd i
dåligt skick och med stora luckor.
De sämsta träden avverkas och
nya gatuträd planteras så att en
sammanhängande trädrad bildas
fram till gamla E18/E20.
J Österled: Öppenheten i gatu
rummet minskas med trädplanter
ing längs P-ytan mot vårdcentra
len och träd utmed kv. Finger
svampen.
K Stureparken, Komplettering
i lindrad mot Sturegatan och
Östra Nygatan (totalt 8st lindar).
Föryngringsplantering med park
träd längs den sydöstra gränsen
där parken ligger öppen mot den
breda trafikleden och mot industri
området vid Fabriksgatan.
L Carl Bergmans park Suc
cessiv föryngring av åldrande och
sjuka träd. Planteringar bör för
stärka parkens väggar. Växtvalet
anpassas till parkens historia och
funktion
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B Järntorget, Förslag till nya träd längs
parkeringen vid torgets sydsida. Vy från
Smedjegatan/Järntorgsgatan
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C Smedjegatan, Nya vårdträd har planterats längs planket utmed gatan. Träden
kommer på sikt att ersätta två grova träd.
Vy från väster.
36
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G Nygatan/Hökenbergsgränd. Förslag

till trädplantering som sluter och förstärker gaturummen. Vy från Hökenbergsgränd mot Nygatan.

37

TRÄDPLAN

FÖR ARBOGAS CENTRALA DELAR

NYPLANTERING
A Trädgårdsgatan Trädrader för
att sluta gaturummet

K

B Herrgårdsgatan Trädrader
”minskar” gatumåttet och skiljer
gående från biltrafik.
C Herrgårdsgatan Alléplantering
med lind. Befintliga träd utmed kv.
Herrgården ersätts på sikt.

H3 Centrumleden Luckan i
trädraden vid bussfickan komplet
teras om möjligt.

H3

H2
G

E

F

H4

H4 Centrumleden Trädgrupper
i grönytor vid Jädersvägens och
Skandiagatans anslutningar till
leden.

D
C

H1

L

D Herrgårdsgatans förlängning
norrut: Alléplanteringar kring
gångvägen som markerar stadens
gamla gatustruktur.

J Gamla E18/E20 Naturlik
plantering i bälte längs leden

E Nikolaiskolan Vårdträd plante
ras.
F Kapellgatan Planering som
”minskar” gatubredden utmed kv.
Barnhuset och kv. Lyran
G Parkering, Trädrader och/eller
solitärträd som delar upp ytan och
minskar fasadernas dominans.
Centrumleden Trädplanteringar
som tydliggör stadskärnans
gräns och ger vägrummet en måt
tlig skala. Alléträd, t ex lind, lönn
eller fågelbär används.
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I Västerleden Trädridå mot Vård
centralen, i gräsyta mellan gata
och GC-väg.

A

B

I

L Norra Åpromenaden. Öster
om Herrgårdsbron. Trädplantering
längs ån.

J
H1 Centrumleden Träd längs
öst/sydsidan av gatan. Mellan
Lundsborgsesplanaden och Vall
gatan bör även gatubredden min
skats

K Skandiagatan. Västra sidan,
mellan Centrumleden och järnvä
gen kompletteras med lindrader
så att gatan så långt möjligt blir
inramad av träd.

H2 Centrumleden Ny trädridå
längs Sturevallen. Trädraden för
längs vidare fram t.o.m. Nikolaiga
tan.

TRÄDPLAN
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F Kapellgatan/Ahllöfsgatan. Nya ekar

föreslås för att anpassa gaturummens mått
till de angränsande kvarteren. Vy från
nordväst mot Föreningsparbankshuset.
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B Herrgårdsgatan vid Kv Varvet. Förslag till plantering av delen närmast
Herrgårdsbron.
Vy mot norr.
40
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Gamla bron med pelarekar.
Kapellgatan vy från norr.
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GATOR IN MOT CENTRUM, ÖSTRA DELEN
D1 Stureleden Ledens bredd
anpassas till Arbogas karaktär
och trafikmängder. Trädplantering
längs ledens sydsida.

H2 Engelbrektsgatan Sträckan
Brunnsängsgatan - Skandiagatan
kompletteras med planteringar.
Utformning m.h.t. önskvärd funk
tion för omgivande mark studeras
i kommande grönplan.

F

D2 Stureleden Trädinramning
och avskärmning mot industriom
råde i öster.
E Tulegatan Befintlig lindallé är
mer eller mindre svårt angripen
av lövträdskräfta. Några träd med
starkt nedsatt vitalitet byts ut
mot resistent sort. Livsbetingel
serna förbättras (växtbädd, dräne
ring) före nyplantering.
F Hamrevägen Sjuka och
döende träd avverkas. Omplante
ring utförs efter förbättring av livs
betingelserna. Resistent lind eller
ett annat trädslag, t.ex. lönn eller
fågelbär används. Ett större plan
teringsavstånd , c/c 10 m föreslås.
G1 Köpingsvägen Väster om
gamla järnvägsstationen planteras
grupper av träd längs gatan. Målet
är att minska gatans dominans i
stadsmiljön och att förstärka park
miljön i Vasaparken och Järnvägs
parken.
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I Norra Ågatan Plantering med
ungträd av anspråkslöst, snabb
växande trädslag, t ex al eller
poppel.

H2

G2

E
H1
G1

D1

D2

I

J
K
G2 Köpingsvägen Öster om
gamla järnvägsstationen: Träd
plantering som avskärmar den
splittrade och stökiga industrimiljön längs sydsidan.

H1 Engelbrektsgatan Trä
planteras mellan Tulegatan och
Brunnsängsgatan, så att det
breda vägstråket får proportioner
som bättre överensstämmer med
gatans funktion och med Arbogas
måttliga skala.

J Kungsörsvägen Björkallé
med svåra beskärningsskador.
Där vitaliteten blivit tydligt nedsatt
ersätts vartannat träd av en ny
björk. Inom ytterligare 5-10 år
ersätts återstående träd av nya
björkar.
K Herrgårdsgatan. En tidigare
existerande lönnallé återskapas.

TRÄDPLAN
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GATOR IN MOT CENTRUM, VÄSTRA DELEN
A1 Jädersvägen Trädplantering
med kraftigväxande alléträd längs
sträckan Centrumleden - Gjutar
vägen. Avskärmning mot den
splittrade industrimiljön norr om
vägen är särskilt angelägen. Ett
fåtal befintliga grova träd behålls
så länge de inte utgör en risk,
därefter ersätts även de av nya.
A2 Jädersvägen Alléplantering
föreslås på sikt bli utförd även
väster om Gjutarevägen.
B Sofiedalsgatan Mellan Fell
ingsbrovägen och Gjutarevägen
ligger gatan öppen, utan
avskärmning mot kringliggande
bostäder och grönytor. Inramande
träd planteras. Möjlighet att
förstärka en avskärmning med
modellering av mark studeras.
Även en sträcka öster om Gjutar
vägen bör modelleras och plante
ras för att avskärma järnvägen
och öka det biologiska och rekrea
tiva värdet.

A2
B

A1
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RIKTLINJER FÖR PLANTERING OCH VÅRD AV TRÄD
Det övergripande målet är att skapa en god miljö i staden och kring stadens entréer och vidmakthålla ett
vackert och friskt trädbestånd.
1. Fler arter och sorter används av ekologiska, ekonomiska och estetiska skäl. Trädslagen bör variera
både mellan olika stadsdelar och inom stadsdelarna för att öka variationen, stärka stadsdelarnas identitet och berika upplevelsen. Smittspridning minskar, liksom risken för att trädslagsknutna sjukdomar
slår ut hela bestånd.
2. Arter med lång livstid används såvitt inte särskilda skäl föreligger
3. Nyplantering ska ske med träd av lämplig härstamning.
4. Träd i gatumiljö ska vid plantering ha ett stamomfång av 20 - 30 cm. Stamhöjden ska vara 2 - 2,5 m.
5. Gatuträd ska förses med påkörningsskydd.
6. Träd ska bara planteras där utrymme kan ordnas, såväl över som under mark.
7. Sammanhängande växtbäddar för trädplanteringar eftersträvas
8. Träd planterade i hårdgjorda ytor bör ges så stor yta som möjligt fri från beläggning av asfalt eller
plattor.
9. Träd ska skyddas i samband med byggnation..
10. Nya ledningar får inte förläggas intill trädens rotzoner. Är detta inte möjligt ska en speciell lösning
för objektet utformas.
11 Gator som kantas av träd ska inte saltas.
12 Sjuka, smittspridande och farliga träd avverkas eller saneras
13 Döda och döende park- och gatuträd ersätts med nya träd. Träd som bedöms kulturhistoriskt värdefulla
kan kvarstå som ruin. I parker av naturmarkstyp bör dåliga träd som inte utgör någon fara för
säkerheten lämnas kvar till nytta för djurlivet.
14 Riktlinjer för hur den kontinuerliga skötseln ska bedrivas och hur risken för skador minimeras ska
beskrivas i vårdprogram. Med hjälp av skötselprogram, utbildning, och information ska skötseln
bedrivas på ett professionellt sätt.
15 Beskärning ska ske utifrån kunskaper byggda på vetenskaplig forskning. Träd ska inte beskäras
rutinmässigt. Undantaget är formbeskärning, uppbyggnadsbeskärning och utrymmesreducering.
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Information och utbildning
Kommunen ansvarar för helhetsmiljön i
staden. Enskilda individers önskemål om
beskärning/avverkning p.g.a. skugga, löv etc.
ska bemötas med saklig information om trädens betydelse i stadsbilden och på den aktuella platsen. Det bör också betonas att alla de
som uppskattar träden inte hör av sig! Skötselpersonal ska veta motiv till varför parken
och gatan ser ut som den gör, och vilka
mål som finns för planteringarnas utseende
och funktion. När målbilden är klar minskar
risken för misstag.
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GATUTRÄD 					
Krav på gatuträdens härkomst och egenskaper
•
•
•
•
•
•
•

känd klimatanpassad härkomst för fröförökat material
om möjligt väljs träd med E – plant status
stabil krona utan omfattande beskärningsbehov
moderat rotutveckling
hög tolerans mot salt, torka och luftföroreningar
stam tålig mot mekanisk åverkan
svagväxande och smalkroniga sorter använd i trånga utrymment

Lämpliga trädslag för trängre utrymmen

Där det fria utrymmet är begränsat används mer smalkroniga trädslag. Nedan
anges sorter som har god utveckling, saknar kända svårare sjukdomar och som kan
etableras med förhållandevis låga kostnader.

FÖR ARBOGAS CENTRALA DELAR

Corylus colurna - turkisk hassel
Utmärkt alléträd för trånga gator. Tål stadsklimat bra. H = 10 m
Crataegus mordensis `Toba´- pärlhagtorn
Bra hagtorn för gator, pärlrosa dubbla blommor. H = 5 m
Malus hybrida `Hopa´- apel
Den bästa äpplesorten för gator. H = 5 m
Prunus serrulata `Amanogawa ´- pelarkörsbär
Ett litet rikblommande upprättväxande träd. H = 5 m
Prunus maackii - näverhägg
Med noggrann uppbyggnadsbeskärning är trädet lämpligt för smala gator.
H = 12 m
Quercus robur `Fastigiata Koster ´- pyramidek
Ett mycket jämnt och smalväxande pyramidträd. H = 20 m

Alnus incana `Lanciniata´ - flikbladig gråal
Gracilt växtsätt med rundad pyramidal krona. H = 10 m

Sorbus aucuparia `Fastigiata ´- pelarrönn
Ett litet svagväxande träd med mycket smal och tät krona. H = 5 m

Acer platanoides `Columnare´- pelarlönn
En mycket smalväxande typ av skogslönn lämpad för trånga gator. H = 15 m

Sorbus aria `Lutescens ´- vitoxel
En medelstor vitoxel som växer i smal kägelform som ung. H = 8 m

Acer platanoides `Emerald Queen ´- blodlönn
En mindre blodlönn som passar utmärkt som gatuträd. H = 12 m

Sorbus incana – silveroxel
Ett mycket bra stadsträd med smal pyramidform. H = 7 m

Acer campestre `Elsrijk´- naverlönn
En liten lönn med genomgående stam som tål torra, varma lägen. H = 10 m

Sorbus thuringiaca `Fastigiata ´- pelaroxel
Smalväxande oxel med orangeröda bär som passar för smala gator. H = 8 m

Betula pendula `Finland´- vårtbjörk
Planteras i storlek 200 – 250 och stammas upp efter etablering. H = 20 m

Tilia cordata `Erecta ´- smalkronig lind
En av de bästa smalväxande lindarna med en jämn kronutveckling. H = 16 m

Carpinus betulus `Frans Fontaine ´- pyramidavenbok
Skötselextensivt träd med konstant form och smal, tät krona. H = 10 m

Tilia cordata `Greenspire ´- smalkronig lind
Medelstort träd med genomgående stam och elliptisk krona. H = 20 m
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