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UTLÅTANDE

Ärendet
I en skrivelse 2002-08-20 från Ann-Marie Strömberg(v) till gatu- och
fastighetsnämnden uttrycks oro beträffande stadens trädförsörjning när
trädskolan i Riddersvik läggs ned. Ann-Marie Strömberg önskar en
redovisning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna samt en
redogörelse för hur stadens trädförsörjning framledes skall tryggas.
Konsekvenser
Miljömässiga
Kommunfullmäktige gav i november 1989 dåvarande fritidsnämnd i
uppdrag att utarbeta en Trädpolicy för staden. I policyn stadgas att
nyplanterade gatuträd skall ha en storlek om minst 30 cm stamomfång. Det
går ej att få tag i dylika träd inom landets gränser, åtminstone inte i några
större kvantiteter. Idén med Riddersviks trädskola var att försörja staden
med stora, klimatanpassade träd. När trädskolan nu läggs ned kan inte
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uteslutas att vi från och till kommer vi att behöva köpa träd från varmare
klimatregioner. Detta innebär negativa miljömässiga konsekvenser, främst
beroende på långa lastbilstransporter.
Växtmaterialet
Långa transporter är negativt för träden eftersom riskerna för uttorkning och
dålig etablering ökar. Risken för dålig etablering ökar också när
växtmaterialet hämtas från varmare klimatregioner. Hur stor risken för dålig
etablering är beror i viss mån på trädarten. I den ovan nämnda trädpolicyn
framhålls också att de träd som planteras i Stockholm skall vara anpassade
för mälardalsklimatet. En annan negativ konsekvens vid nedläggning av
trädskolan, är att staden förlorar en depåplats för att ta emot stora
trädleveranser, då vi måste köpa träd från annat håll. Den planerade
bostadsexploateringen inom trädskolans område kommer emellertid att
dröja några år och inte, i alla fall i första vändan, ta all mark i anspråk.
Under denna övergångsperiod är det därför lämpligt att använda den västra
delen av plantskolan för depåverksamhet och även flytta dit de träd som ej
hunnit bli leveransklara.
Ekonomiska
Trädskolan har under de senaste åren i stort sett gått runt i ekonomiskt
hänseende. Verksamheten hade år 2000 kostnader som uppgick till 1,6
Mnkr, intäkterna blev 1,8 Mnkr; således ett överskott på 0,2 Mnkr. År 2001
var kostnaderna 1,7 Mnkr och intäkterna 1,4 Mnkr innebärande ett
underskott på 0.3 Mnkr. Härtill kan adderas en alternativ intäkt vid annan
användning av marken.
Bostäder
Vid gatu- och fastighetsnämndens sammanträde 2000-10-17 erhöll Småa
AB en markanvisning om ca 50 lägenheter inom trädskolans område.
Ytterligare 25-50 bostäder är möjliga att bygga inom trädskolans område
utanför skyddsområdet från Lövstas gamla avfallsområde.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2002-01-17 om startpromemoria för
program för område vid Riddersvik och Lingonrisgränd. I programmet
ingår en prövning av översiktsplanens reservat för kommunalteknisk
verksamhet på Lövsta avfallsområde. Om reservatet tas bort och trädskolan
avvecklas inom sitt nuvarande område kan totalt ca 200 bostäder byggas på
trädskolan.
För att inte hindra en angelägen exploatering för bostadsändamål kan man
även överväga en flytt av verksamheten till annan, av staden ägd mark, i
länet. Staden äger fortfarande ca 25.000 ha mark utanför kommungränsen.
Stadens försörjning av träd
Efter nedläggningen av trädskolan är staden helt hänvisad till att köpa träd
på marknaden. Stadens behov av att förnya det 100-åriga trädbeståndet är
stort. Många nya träd kommer att behöva ersätta sjuka och skadade träd det
närmaste decenniet. Marknaden för stora träd är för liten i Sverige, vilket
innebär att vi måste köpa träd från kontinenten, vilket inte är en ny
företeelse, utan något som pågått i många år främst när det gäller
innerstaden. I tuffa miljöer utmed gator och på torg, såväl i innerstaden som
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i ytterstaden, är det viktigt, att träden som planteras är så stora som möjligt
från början. Övervintringsprocenten ökar, träden går ej att bryta av och vi
får en ”färdig” miljö direkt. En möjlighet som kan prövas är att försöka
sluta kontraktsodlingsavtal med någon mellansvensk plantskola. Problemet
med detta är det långa tidsperspektivet – det tar 10-15 år innan en trädplanta
når den storlek vi önskar.

Kontorets förslag
Gatu- och fastighetskontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden
beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.
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