9.5 Studie av trädtillväxt på Swedenborgsgatan
Introduktion
Swedenborgsgatan är en innerstadsgata i på Söder i Stockholm (N 59° 19' Ö 18°4'). Gatan är
kantad av caféer, restauranger och små butiker. Detta medför att det är mycket folk som rör
sig i området. På sommaren är gatan avstängd för trafik och är då en gågata. Övrig tid är gatan
öppen för biltrafik.
Längs med Swedenborgsgatan växer främst Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum). Dessa
träd har planterats vid olika tillfällen och i skiftande växtbäddar (tabell 1). För att jämföra
äldre former av växtbäddar med skelettjord enligt Stockholmsmodellen Inventerades träd i tre
områden enligt Tabell 1 (Stockholm Stad, 2009). Träd längs med Swedenborgsgatan 14-18
och 15-17 är planterade i slutet på 70-talet – början på 80-talet (Figur 23). De planterades då i
en växtbädd av en tidig form av skelettjord. Träden längs med Swedenborgsgatan 2-12
planterades 2004 i en växtbädd av skelettjord enligt Stockholmsmodellen (Stockholm Stad,
2009).
Några av de frågor som studien ämnade besvara var; Hur är tillväxten och vitalitet för träd
planterade i växtbäddar utformade enligt rådande form för plantering på slutet av 70-talet?
Hur är tillväxten och vitalitet för träd planterade i växtbäddar med skelettjord utformad enligt
Stockholmsmodellen (Stockholm Stad, 2009)? Vilka likheter och skillnader kan vi se hos
träden i dessa olika växtbäddar?

Figur 23. Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum) planterade längst med Swedenborgsgatan i Stockholm, 2016.
Hästkastanjerna på Swedenborgsgatan nr 15-17 (n=9) och 14-18 (n=9) planterades i slutet på 70-talet i
växtbäddar utformade efter då rådande normer. (Foto: Frida Andeasson)
Tabell 1. Inventering av Hästkastanjer i de tre områderna på Swedenbeorgsgatan.
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Organisering
Initiativtagare till studien var forskare från SLU samt tjänstemän från Tekniska kontoret i
Stockholm. Tekniska kontoret ansvarade för plantering, renovering och skötsel av träden
medan SLU utförde mätningar. Provtagning, åtgärder och skötsel av träden har finansierats av
Tekniska kontoret Stockholm, SLU har stått för arbetskostnaderna kostnaderna i samband
med forskningen.
Teknisk utformning
Träden inventerades 2013 (2013-10-25) och 2016 (2016-08-11). Vid inventeringarna mättes
omkrets, stam temperatur, krondiameter, kronhöjd, trädhöjd och Leaf Area Index (LAI).
Förutom dessa mätningar vitalitetklassades träden visuellt i enlighet med Östberg et.al.
(2012), se Tabell 2. Även skador på träden noterades och alla träden fotograferades.
Träden sköts enligt Stockholm stads standard och bevattnas vid behov.
Tabell 2. Vitalitetklassning enligt Östberg et.al.2012.

Klass
Klass 1 – God vitalitet
Klass 2 – Måttlig vitalitet

Klass 3 – Dålig vitalitet
Klass 4 – Mycket dålig vitalitet

Definition
Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå
god, tät krona med god skottillväxt
Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1‐träd kan tidvis vara i denna
vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms
kunna återhämta sig till vitalitet 1
Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till
återhämtning utan genomgripande insatser
Trädet är i mycket dåligt skick, nästan dött

Erfarenheter och lärdomar
Träd som planteras i goda förhållanden kan snabbt växa ikapp mycket äldre träd,
stamomkretsen kommer ifatt tidigare än trädhöjden.
Vidare läsning
Mer information om studien av trädtillväxt på Swedenborgsgatan går att finna i rapporten
Skelettjord på Swedenborgsgatan författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på
projektets hemsida.
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