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Trafik- och renhållningsnämnden gav 2010-08-31 kontoret i
uppdrag att tillsätta stadens Trädråd med stadsträdgårdsmästaren
som trädchef. Rådets främsta uppgifter är att ansvara för
plantering av ett träd per ny lägenhet, det vill säga minst 15 000
nya träd under perioden hösten 2010 till hösten 2014, samt
framtagande av en definition av skyddsvärda träd.
Under perioden hösten 2010 till och med 2013 har cirka 4200
träd planterats över staden. Under 2014 kommer totalt cirka
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11 400 träd att planteras i och med planteringen av 10 000
ungträd i körsbärslundar. Därmed nås målet från 2010 om 15 000
nya träd.
Definitionen om skyddsvärda träd är under framtagande
tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret
och miljöförvaltningen. Den kommer inte bara att gälla solitära
stora träd utan även hela bestånd av yngre värdefulla träd eller
alléer. Definitionen kommer att mynna ut i råd och riktlinjer som
bland annat ska användas i trädvårdsplaner, i planeringen av
exploateringar samt i information till allmänheten genom stadens
hemsida om var trädfällningsförbud råder.

Bakgrund
Stadens träd förstärker bilden av Stockholm som en grön stad och
ökar dess dragningskraft. I takt med att Stockholm växer och
förtätas tilltar behovet av att både skydda samt skapa nya gröna
miljöer åt allt fler stockholmare.
Trafik- och renhållningsnämnden gav 2010-08-31 kontoret i
uppdrag att tillsätta stadens Trädråd med stadsträdgårdsmästaren
som trädchef. Rådets främsta uppgifter är att ansvara för
plantering av ett träd per ny lägenhet, det vill säga minst 15 000
nya träd under perioden hösten 2010 till hösten 2014, samt
framtagande av en definition av skyddsvärda träd.
Träd i staden ger skugga, renar luft och förbättrar människors
välbefinnande och hälsa. Genom den numera världskända
stockholmsmodellen vid bygge av växtbäddar kan stadsträden
också hantera stora mängder dagvatten vilket är betydelsefullt
inför framtidens klimatförändringar.

Trafikkontorets analys
Trädrådet har sammanträtt i ett flertal möten sedan 2011. Det
senaste mötet hölls 2014-03-13, nästa möte är planerat 2014-0521. Stadsträdgårdsmästaren är sammankallande.
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Under perioden hösten 2010 till och med 2013 har de
förvaltningar som ansvarar för trädplantering, det vill säga
trafikontoret, exploateringskontoret samt
stadsdelsförvaltningarna, planterat cirka 4200 träd över staden.
Planteringarna har kartlagts och materialet har sammanförts med
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underlaget för förstärkningsbehov av ek, för att på så sätt vara till
hjälp inför framtida planteringar.
Kontoret har funnit det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt
plantera 10 000 ungträd körsbär, Prunus avium, i lundar under
2014 (TrN-beslut 2014-04-08). Tillsammans med årets övriga
planteringar bedömer kontoret att totalt 11 400 träd kommer att
planteras i år. Under fyraårsperioden 2010 till 2014 kommer
således totalt 15 600 träd (4200 + 11 400 = 15 600) att ha
planterats. Därmed nås målet från 2010 om 15 000 nya träd.
Definitionen om skyddsvärda träd är under framtagande
tillsammans med berörda förvaltningar. Definitionen kommer
inte bara att gälla solitära stora träd utan även hela bestånd av
yngre värdefulla träd eller alléer. Dokumentet har en tydlig
struktur med tre huvudrubriker: Funktion, Egenskaper samt
Geografisk placering. Under dessa behandlas förutom trädslag,
storlek, ålder och kvalitet även viktiga delar såsom stadsbild,
kulturhistoria och biologisk mångfald. Definitionen kommer att
mynna ut i råd och riktlinjer som bland annat ska användas i
trädvårdsplaner, i planeringen av exploateringar samt i
information till allmänheten genom stadens hemsida om var
trädfällningsförbud råder. Defintionen sändes i mars på en första
intern remissrunda till stadsbyggnadskontoret,
exploateringskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen.

Slut

Bilagor
Bilaga 1. Bild på nyplanterade träd längs Hornsgatan 2012-0604.
Bilaga 2. Bild på maskin som gör planteringsfåror för plantering
av ungträd av körsbär, Prunus avium, i lundar 2014-0506.
Bilaga 3. Uppdrag att inrätta ett trädråd med en särskild trädchef
för Stockholms träd. Skrivelse från Ulla Hamilton m.fl.
(M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).
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