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                    Bild 1: Lönnarna vid Huvudstagatan i Solna 

Uppdrag: 
Projekt: Besiktning/bedömning av status på de befintliga träden samt trädens framtid i samband med de planerade 
bygget projekt och åtgärdsförslag för bästa möjliga resultat. 
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Förenklat utlåtande: 

Måndag den 05. juli 2021 gjorde Thilo Beeker/ Nordic Tree Care AB en platsbesök vid Lönnarna vid Huvudstagatan. 

• Lönnarna visar sig att vara av samma ålder och vitalitet. 
• Samtliga tolv träd står i en enkelradig allée mellan gång & cykelväg och upphöjd parkering 

Utlåtande: 
Samtliga lönnar planterades med stor sannolikhet vid samma tillfälle under 60-70iotalet. Det finns tydliga tecken på brist av jordmån 
som visar sig genom dålig tillväxt/vitalitet och på växtformen. Samtliga träd har diverse beskärningsskador främst mot 
parkeringssidan pga för kraftig reduceringsbeskärning. v Lönnarna utgör ingen akut säkerhetsrisk. 

 Bild 2: Samtlig träd har delvis större döda grenar mest som resultat av felbeskärning dels av försämrad vitalitet 

Lönnarnas vitalitet är nedsatt och trädens ‘grund/plantskolekvalité’ är mycket dåligt. Alla träd har en dålig kronstruktur och har olika 
slags genetiska felutvecklingar så som invuxen bark, kodominater skott, ‘hazard beam’  
Vissa av träden kommer att utvecklar sig till riskträd inom snar framtid. 
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Åtgärdsförslag/Alternativer: 

Med tanke på gällande markförhållanden, trädens kondition samt deras framtidsperspektiv rekommenderar vi fällning, 
anläggning av nya växtbäddar enligt  Stockholm Stads ‘Handbok växtbäddar i Stockholm’ samt ersättning av träden med 
trädsort som är mer lämplig till platsen och dess förutsättningar. Lönnerna bör ersättas med träd i plantskole storlek på minst 
45-50 i bästa möjliga plantskola kvalitet.               
- Hänsyn bör tas till evtl. restriktioner/skydd så som allé/biotops skydd, särskild skyddsvärda träd och andra gällande 
föreskrifter och lag. 

Vi innehar flera hög kvalificerade trädvårdsutbildningar. Dessutom en gedigen utbildning inom trädklättring och arbete med motorsåg i 
samband med trädklättring. 
Moms tillkommer 
Betalningsvillkor 10 dagar netto 
Företaget innehar F-skattebevis 
Vi är ansvarsförsäkrade i Trygg Hansa 
Med vänlig hälsning 

 Bifogad material:                                                                                                                                                    
                  

- Handbok växtbäddar i Stockholm 2017                                           -       

                                                          

  

Med vänlig hälsning 

Nordic Tree Care Ab/Thilo Beeker
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