
• Ed Gillman, Professor, University of Florida. Presenta-
tion 1: Tree roots in the urban landscape. Presenta-
tion 2: Establishing trees in disturbed urban sites.

• Nerys Jones, Strategic Greenspace Consultant, UK.  
Valuing Urban Trees in British Towns and Cities.

• Jeremy Barrick, Ass. Superintendent of Environmental 
Stewardship, Minneapolis Park & Recreation Board.  
Experiences and insight of the urban forestry pro-
grams of New York City, San Diego, and Minneapolis.

• Rebecca Rutt, PhD, Research Associate, University of 
East Anglia. Environmental justice in Urban Green  
Space Research and Practice.

• Lars Christenson, Planting developer, Municipality of 
Copenhagen. GIS makes Copenhagen greener.

• Maarit Kahila, Development director, Mapita Ltd.
Crowdsourcing Citizen Insights for more Effective Ur-
ban Planning.

• Conor Nugent, Breadboard Labs. Curio - an Urban  
Forest Inventory, Community and Outreach Platform. 

• Konferensmiddag på Scandic Crown

• Britt-Marie Alvem, trädspecialist, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, Trafikkontoret Stockholm stad. Träd i Stock-
holm – inte bara skelettjord.

• Henrik Sjöman, forskare och lärare, SLU Alnarp och  
vetenskaplig intendent, Göteborgs Botaniska Trädgård. 
Låt oss vara ärliga – Bra trädval är en av de absolut vik-
tigaste länkarna i kedjan att skapa långsiktigt hållbara 
stadsmiljöer.

• Örjan Stål, trädgårdstekniker, VIÖS AB. Vägöverbyggna-
der för multifunktioner i urban miljö.

• Anna Levinsson, forskare, SLU Alnarp. Hur reagerar 
träd på tork- och vattenstress? 

• Eva Maria Hellqvist, planeringsledare Träd, Park och na-
tur, Göteborg stad. Att etablera träd i Göteborg – en  
utmaning! 

• Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt (KRO, 
LAR/MSA), GORA art&landscape. Vad kostar ett träd?

• Johan Östberg, forskare, SLU Alnarp. Hur ser framtiden 
ut för ekonomisk värdering av träd?

Träddagarna 2017
Stadsträden i centrum!  
7-8 november i Göteborg

Dag 1, 08.00-17.00 samt konferensmiddag Dag 2, 09.00-16.30

Fullständigt program och anmälan via: http://www.tradforeningen.org



Träddagarna 2017 äger rum den 7-8 november i Göteborg på Scandic crown och kommer att ha som tema Stadsträden i 
centrum. I och med att antalet invånare i våra städer ökar ser vi ett högre tryck på stadens grönytor och en ökad betydelse 
av just stadens träd. Stadsståndorten har även unika utmaningar där olika funktioner ska samspela samtidigt som träden 
ska få rätt förutsättningar! 

Årets träddagar kommer under två dagar att beröra temat 
Stadsträden i centrum. Den första dagen har ett internationellt 
fokus där totalt sju internationella talare kommer att ge oss 
information om hur vi på bästa sätt kan hantera våra 
stadsträd. Efter förra årets uppskattade föreläsning är Ed 
(Edward) Gillman från University of Florida tillbaka och 
kommer att föreläsa om hur vi ska etablera träd i stadens 
många gåner utmanande markförutsättningarna. Vi kommer 
även få veta mer om hur vi bäst förmedlar information kring 
stadsträd till politiker och invånare, bland annat från Nery 
Jones från Storbritanien och Rebecca Rutt som genom sitt 
arbete i Köpenhamn fördjupat sig kring hur olika grupper 
använder grönytorna och de orättvisor som ibland uppstår när 
olika intressegrupper vill ha tillgång till samma grönytor. Till 
sist kommer vi även få inspiration från Amerikanska och 
Danska träd-förvaltare och få veta mer om hur GIS 
(Geografisk InformaitonsSystem) kan användas i 
förvaltningen av stadsträd.  

Under konferensen andra dag får vi ta del av sju svenska 
talare som på olika sätt behandlar konferensens tema. Bland 

föreläsarna finns Anna Levisson som leder två projekt vars 
syften är att öka kunskapen om träds reaktioner på tork- och 
vattenstress. Vi kommer även, genom Eva Marias Hellqvist, 
få lära oss mer om hur Göteborg arbetar med skötseln av 
nyplanerade träd och under Britt-Marie Alvems föreläsning 
får vi höra hur Stockholm stad arbetar med förvaltandet av ca 
40 000 gatuträd och hur de säkrar kvalitén av 
trädplanteringar.  

Konferensens andra dag besöks även av Henrik Sjöman som 
berättar om vikten av att välja rätt trädarter, Monica Gora 
som föreläser om ekonomisk värdering av träd och även 
Örjan Stål som berättar om hur vägöverbyggnader kan 
användas som dagvattenmagasin.  

Jag är säker på att denna konferens kommer att beröra många 
inom vår bransch och jag hoppas att så många av er som 
möjligt har chansen att komma till Träddagarna.  

Hoppas att vi ses i Göteborg den 7-8 november! 

Johan Östberg, Ordförande Svenska Trädföreningen 

Träddagarna 2017 

Stadsträden i centrum!  
7-8 november i Göteborg 

Turn to the next 
page for a 
English version! 



The Swedish Tree Associations annual conference 2017 will take place on the 7-8 November in Gothenburg at the 
Scandic Crown and will focus on the Urban Trees with the theme Urban Trees in the Centre! 

The Swedish Tree Associations annual conference will, during this 
two day conference tuch appon different aspects of management 
planning and planting of urban trees and green spaces. The first day 
has an international focus where a total of seven international 
speakers will provide us with information on how to best manage 
our city trees and green spaces. After last year's much appreciated 
lecture, Ed (Edward) Gillman from the University of Florida is back 
and will talk about how to establish trees in the urban sites 
challenging soil conditions.  

Nery Jones and Rebecca Rutt who, through their work in the UK and 
Copenhagen, will help us to understand how to best inform 
politicians and residents about the bennefits of urban trees and green 
spaces and how different groups use the green spaces and the 
challanges that sometimes arise when various interest groups want 
access to the same green areas. 

Finally, we will also get inspiration from USA and Danish tree 
managers and learn more about how GIS (Geographic 
InformaitonsSystem) can be used in the management of city trees. 

 

 

 

The second day of the conference will be in Swedish and during 
this day we will have seven Swedish speakers who, in different 
ways, will tuch appon the conference theme. Among the lecturers is 
Anna Levisson, who heads two different projects about trees' 
reactions to drought and water stress. We will also, through Eva 
Marias Hellqvist, learn more about how Gothenburg works with the 
care of newly planted trees and during Britt-Marie Alvem's lecture 
we will hear how Stockholm city is working on the management of 
there  40,000 street trees and how they ensure the quality of tree 
plantations. 

The second day of the conference is also visited by Henrik Sjöman, 
who tells about the importance of choosing the right tree species, 
Monica Gora, who will present on the economic valuation of trees 
and Örjan Stål, who tells us how roads can be used in storm-water 
management. 

I am sure that this conference will be very informative for many in 

our industry and I hope that as many of you as possible will have the 

chance to come to the Gothenburg. 

Hope to see you in Gothenburg on 7-8 November! 

Johan Östberg, Chairman of the Swedish Tree Association 

Swedish Tree Associations annual conference 2017 

Urban Trees in the Center!  
7-8 November in Gothenburg 



Tider/Time Program - Sv. Program - Eng. 

08.00–08.45 Registrering.  

Kaffe/Te serveras. 

Utställarna finns på plats 

Registration. 

Coffee/Tea is seved.  

Exhibition outside the conference room. 

08.45–09.00 Johan Östberg, Ordförande för Svenska 
Trädföreningen välkomnar alla till konferensen. 

Johan Östberg,  Chairman of the Swedish Tree 
Association. 

Welcome to the conference. 

09.00–10.30  Ed Gillman, Professor, University of Florida  

Presentation 1. Tree roots in the urban landscape. 

Presentation 2. Establishing trees in disturbed urban 
sites. 

Ed Gillman, Professor, University of Florida  

Presentation 1. Tree roots in the urban landscape. 

Presentation 2. Establishing trees in disturbed urban 
sites. 

10.30–11.00  Fika. Coffee/Tea and snacks. 

11.00–11.45 Nerys Jones, Strategic Greenspace Consultant, 
UK. 

Valuing Urban Trees in British Towns and Cities. 

Nerys Jones, Strategic Greenspace Consultant, UK. 

Valuing Urban Trees in British Towns and Cities. 

11.45–12.30  Jeremy Barrick , Assistant Superintendent of Envi-
ronmental Stewardship Minneapolis Park & Recrea-
tion Board. 

Experiences and insight of the urban forestry pro-
grams of New York City, San Diego, and Minneap-
olis. 

Jeremy Barrick , Assistant Superintendent of Envi-
ronmental Stewardship Minneapolis Park & Recrea-
tion Board. 

Experiences and insight of the urban forestry pro-
grams of New York City, San Diego, and Minneapolis. 

12.30–13.30 Lunch. Lunch. 

13.30–14.15  Rebecca Rutt, PhD, Research Associate at Univer-
sity of East Anglia. 

Environmental justice in Urban Green Space Re-
search and Practice. 

Rebecca Rutt, Research Associate at University of 
East Anglia. 

Environmental justice in Urban Green Space Re-
search and Practice. 

14.15–15.00 Maarit Kahila, Development director Mapita Ltd. 

Crowdsourcing Citizen Insights for more Effective 
Urban Planning. 

Maarit Kahila, Development director Mapita Ltd. 

Crowdsourcing Citizen Insights for more Effective 
Urban Planning. 

15.00–15.30 Fika. Coffee/Tea and snacks. 

15.30–16.15 Lars Christenson, Planting developer in the munic-
ipality of Copenhagen.  

GIS makes Copenhagen greener. 

Lars Christenson, Planting developer in the munici-
pality of Copenhagen.  

GIS makes Copenhagen greener. 

16.15–17.00  Conor Nugent, Breadboard Labs. 

Curio - an Urban Forest Inventory, Community and 
Outreach Platform.  

Conor Nugent, Breadboard Labs. 

Curio - an Urban Forest Inventory, Community and 
Outreach Platform.  

19.00-22.00 Konference-middag på Scandic Crown. 

Middagen ingår i konferensavgiften.  

Conference dinner at the conference hotell 
Scandic Crown. Included in the registation! 

 

Swedish Tree Associations annual conference 2017 

Urban Trees in the Center!  
7-8 November in Gothenburg 

Program dag 1—November 7th. 

All presentations during day 1 will be 

held in English! 

Alla presentationer under dag 1 

kommer att hållas på engelska! 



Program— Dag 2 

Träddagarna 2017 

Stadsträden i centrum! 

7-8 november i Göteborg 
Program dag 2 - 8 november. 

Please note that all presentations 

during day 2 will be held in Swedish! 

Tider Program 

09.00–09.45  Britt-Marie Alvem, trädspecialist, landskapsarkitekt LAR/MSA. Trafikkontoret 
Stockholm stad. 

Träd i Stockholm- inte bara skelettjord. 

09.45-10.30 Henrik Sjöman, Forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp 
och Vetenskaplig intendent på Göteborgs Botaniska Trädgård. 

Låt oss vara ärliga – Bra trädval är en av de absolut viktigaste länkarna i 
kedjan att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer  

10.30–11.00  Fika. 

11.00–11.45 Örjan Stål, Trädgårdstekniker, VIÖS AB.  

Vägöverbyggnader för multifunktioner i urban miljö. 

11.45–12.30  Anna Levinsson, Forskare, SLU Alnarp  

Hur reagerar träd på tork- och vattenstress?  

12.30–13.30 Lunch. 

13.30–14.15  Eva Maria Hellqvist, Planeringsledare Träd, Park och natur, Göteborg stad, .  

Att etablera träd i Göteborg - en utmaning!  

14.15–15.00 Monica Gora, Konstnär och landskapsarkitekt Monika Gora (KRO, LAR/MSA), 

GORA art&landscape 

Vad kostar ett träd? 

15.00–15.30 Fika 

15.30–16.15 Johan Östberg, Forskare, SLU Alnarp  
Hur ser framtiden ut för ekonomisk värdering av träd? 

16.15–16.30 Konferensen avslutas 



Anmälningsinformation: 

Datum: 7-8 november 2017 

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 

Göteborg  

Anmälningsalternativ: Eftersom konferensen har en dag 
av helt engelska presentationer (dag 1) och en dag av 
enbart svenska presentationer (dag 2) har vi tagit fram 
olika anmälningsalternativ: 

- Deltagande endast dag 1, endast dag 2 eller båda dagarna 
- Om du är medlem av Svenska Trädföreningen, om du önskar 
bli medlem av Svenska Trädföreningen eller om du vill 
registrera dig utan medlemskap 
- Om du är student och därför kan få studentpris. OBS! 
Konferensmiddagen ingår inte i studentpriset.  

Pris:  

 BÅDA DAGARNA - Medlem, 3 200 kr 

 BÅDA DAGARNA - ej medlem 4 000 kr 

 BÅDA DAGARNA - medlemskap inkl konferens 3 800 kr 

 BÅDA DAGARNA - Studerande* 500 kr 

 ENDAST DAG 1 - medlem och betalar därför 2 200 kr 

 ENDAST DAG 1 - ej medlem 2 800 kr  

 ENDAST DAG 1 - medlemskap inkl konferens 2 600 kr 

 ENDAST DAG 1 - Studerande* 500 kr 

 ENDAST DAG 2 - medlem 2 200 kr 

 ENDAST DAG 2 - ej medlem 2 800 kr 

 ENDAST DAG 2 medlemskap inkl konferens 2 600 kr 

 ENDAST DAG 2 - Studerande* 500 kr 

Alla priser är exkl. moms 

Sista dag för registrering: 1 november 2017 

Avanmälan: Avanmälan kan göras fram till den 1 

november. Efter detta debiteras hela kostnaden.  

Boende: Runt om i Göteborg finns ett stort antal hotell 

och hostels i olika prisklasser. Våra föreläsare kommer 

att bo på Scandic Crown där vi har även ett specialpris på 

1580 kr per natt för enkelrum och 1 680 kr för dubbelrum. 

För att ta del av specialpriset använder ni koden:  

BSVE061117 via https://www.scandichotels.se/  

Anmälan: https://goo.gl/forms/FgZR15MAw6rm1Sa42 

För mer information kontakta Johan Östberg  

info@tradforeningen.org 

Vi ser fram emot att träffa dig i Göteborg! 

- Svenska Trädföreningen  

* I studerandepriset ingår inte middagen dag 1. 

Träddagarna 2017, 7-8 november i Göteborg 

— Stadsträden i centrum! 

Registration: 

Dates: 7-8 November 2017 

Place: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 

Göteborg , Sweden 

Different registration options: Since the conference 
have one day of only English presentations (day 1) and 
one day of only Swedish presentations (day 2), you will 
have the following options: 

-Participation day 1 only, day 2 only or attending both days 
-If you are a member of the Swedish Tree Association, If you 
wish to become a member of the Swedish Tree Association or 
to register without membership 
-If you are a student and therefore eligible to get the student 
price. Please observe that the conference dinner is not includ-
ed in the student price.  

Price:  
 BOTH DAYS - member in the chapter, 3 200 SEK 

 BOTH DAYS - not a member in the chapter 4 000 SEK  

 BOTH DAYS  - membership and registration 3 800 SEK 

 BOTH DAYS - student* 500 SEK 

 DAY 1 ONLY - member in the chapter 2200 SEK 

 DAY 1 ONLY - not a member in the chapter 2800 SEK 

 DAY 1 ONLY - membership and registration 2600 SEK 

 DAY 1 ONLY - student* 500 SEK 

 DAY 2 ONLY - member in the chapter 2200 SEK 

 DAY 2 ONLY - not a member in the chapter pay 2800 SEK 

 DAY 2 ONLY - membership and registration 2600 SEK 

 DAY 2 ONLY - student* 500 SEK 

All prices are excluding. VAT at 25% 

Last dag for registration: 31 October 2017 

Cancelations: The last day to change or cancel the reg-

istration is the 1st of November. No refunds after this 

date. 

Accommodation: There´s a large number of hotels and 

hostels in different price ranges all around Malmö. Our 

lecturers will stay at Scandic Crown where we also have 

a special price of 1 580 SEK. (including VAT) for a sin-

gle room and 1 680 SEK (including VAT) for a double 

room. Just use the following booking code: 

BSVE061117 via https://www.scandichotels.se/  

Registration: 

https://goo.gl/forms/FgZR15MAw6rm1Sa42 

For more information contact Johan Östberg  

info@tradforeningen.org 

Hope to see you in Gothenburg! 

- Swedish Tree Association  

* The student price does not include dinner on Day 1 

https://www.scandichotels.se/
https://www.scandichotels.se/


Ed Gilman, Professor 

Tree roots in the urban landscape 

Urban forests can become a lasting resource only when trees develop good root archi-

tecture. Practices that lead to structurally strong root systems must begin in the nursery, 

and there is brand new information on how to do this. Roots must be managed appropri-

ately when trees arrive at the planting site and are planted to the landscape. We will 

also teach how root management in the first 25 years after planting results in a sustaina-

ble urban forest that resists storms. Take away practices that you can use next week in 

your profession. 

 

Establishing trees in disturbed urban sites 

We just delivered free of charge on several web sites more than 70 CAD-editable (.DWG) and .pdf details with eleva-

tions, plan views, and schematics of every imaginable planting situation reviewed by a national team. Plus, there are 

four detailed, comprehensive, editable specifications for soil preparation, planting, tree preservation and irrigation 

(about 80 pages total specifications). We will briefly review project content, but will mainly discuss how you can use 

this package to enhance your efforts in providing science- and experience-based space design and tree care when 

establishing newly planted trees. 

Nerys Jones, Strategic Greenspace Consultant, UK 

Valuing Urban Trees in British Towns and Cities  

There has been a long tradition of valuing trees and greenspace in British towns 

and cities, dating back at least two centuries.  Originally, much of this investment 

in green infrastructure was made as a means of protecting public health and also 

increasing property values. 

Public health is still one of the key issues today, but now the need to mitigate the 

effects of climate change is also encouraging support for more green infrastruc-

ture.  Awareness of the wide range of benefits of urban trees is helping to justify 

continuing municipal investment in their strategic management.  This presentation 

will examine recent examples of economic valuation of city trees and other green-

space from across the UK. 

Swedish Tree Associations annual conference 2017 

Urban Trees in the Center!  
7-8 November in Gothenburg 

Speakers day 1—November 7th. 



Jeremy Barrick , Assistant Superintendent of Environmental Stewardship Minneapolis Park & Recre-

ation Board. 

Experiences and insight of the urban forestry programs of New York City, San Diego, and 

Minneapolis.  

Urban Forest Management is multi-faceted and the challenges today are greater and more 

complex than ever before. In the United States, from New York, New York to San Diego, 

California and the places in between like Minneapolis Minnesota, the fundamentals remain 

the same. However, the challenges vary as much as the landscape and communities. Ur-

ban Foresters have to maintain focus on the planning and policy that drive the planting, maintenance, preservation, 

risk management, and emergency response of public trees. Ultimately, managing an incredibly large resource with 

limited resources. This talk will share the experiences and insight of the urban forestry programs of New York City, 

San Diego, and Minneapolis are relevant to Urban Foresters everywhere. 

Rebecca Rutt, Research Associate at University of East Anglia. 

Environmental justice in Urban Green Space Research and Practice.  

 

Urban green spaces (UGS) are a key component of urban planning in Europe. In light of 

the multiple ecosystem services they provide, UGS such as woodlands, street 

trees, parks, and urban agriculture areas are promoted by scholars and practitioners alike 

as a means to increase quality of life, by improving residents’ physical and psychological 

wellbeing while responding to the growing challenges presented by urbanization and cli-

mate change. UGS have come to the forefront of European environmental policy as a ‘nature-based solution’ to 

help produce socially-cohesive, economically-competitive and climate-resilient cities. To support UGI imple-

mentation and management, European UGS scholarship and practice focus heavily on functional values and 

managerial aspects. Yet, issues of equity and justice in the distribution and enjoyment of and decision-making 

around UGS are largely absent. This is problematic, not least due to trends of growing income inequality and 

rapidly shifting demographics in the region. In this light, UGS can therefore be seen as spaces of privi-

lege, inequity, and contestation. I will suggest that European urban green space research and practice take up 

a more explicit environmental justice framing, to shed much-needed light on injustices in European cities and 

inspire change in policy and practice.  

Lars Christenson, Planting developer in the municipality of Copenhagen.  

GIS makes Copenhagen greener.  

The presentation will focus on the use of GIS (Geographic Information Systems) and how 

it is used in operation, management, strategic and knowledge-gathering. I will show exam-

ples of the use of GIS maps and how it is used for outsourcing. In addition, talk about how 

GIS makes Copenhagen greener and how GIS is used to make Copenhagen more envi-

ronmentally friendly. 



Maarit Kahila, Development director Mapita Ltd. 

Crowdsourcing Citizen Insights for more Effective Urban Planning.  

The need in urban planning to make knowledge-driven decisions has spurred the creation of 

new solutions to gather and utilize insight from residents. Participatory planning has often been 

realized through workshops and during face-to-face encounters, but little of the knowledge 

gathered in these situations is of use in further urban planning and city development. New 

technological innovations, such as map-based public participation tools, support gathering 

information that matters and makes cities wiser. Interaction with citizens not only creates 

information, but supports also learning and innovation building, and creates trusts. 

Technological innovations like Maptionnaire help gather information that makes cities wiser. 

Maptionnaire is a leading solution for collecting, analyzing and discussing resident insight on a map. With the help of 

Maptionnaire, various cities have been able to change their modus operandi. Through these learning processes 

actors from different sectors of the city are brought together to create joint understanding of the possibilities of public 

participation. Cities have started to value and use resident input as an equally important part of its knowledge base 

for planning. There is a great potential for more efficient use of participatory tools to make processes smoother and 

to save money. Future development work is needed to further facilitate knowledge transfer from residents to the use 

of planners and other city officials. 

In my presentation I will present different innovative case studies from Finland and abroad where Maptionnaire has 

been used to support two-way communication in different phases of urban and recreation planning processes. 

Based on our findings we will draft a new public participation model that assist the effective gathering of experiential 

knowledge from inhabitants, provide high quality place-based data for various analysis and informs participants 

about the stage and goals of the planning process more innovatively. 

Conor Nugent, Breadboard Labs. 

Curio - an Urban Forest Inventory, Community and Outreach Platform.  

Curio is an urban forest inventory, community and outreach platform. It makes novel use of 

remote sensing techniques and crowd-sourcing to enhance our understanding of the urban 

forest and our ability to manage it. It is free and open to the public and available as a mobile 

app and as a web application which also provides user-friendly organisation-specific analysis 

and administrative functionality.  

Through Curio, high resolution satellite imagery of a town or city can be analysed and a vector 

layer of its canopy cover can be produced. This vector layer can be used to monitor key cano-

py KPIs, regional variations and as an input to eco-system benefit models such as i-Tree. Im-

portantly, this canopy layer can also be used to intelligently drive and inform data collection efforts. This rich data 

is also accompanied by a suite a user-friendly analytics tools that allow users to interrogate the data quickly and 

easily. 

Curio also offers the opportunity to share inventory and eco-benefit information with the public and to help drive 

awareness of and participation in the management of this resource. The public can view inventory data through 

the mobile app and they can add their own data, images and observations. Through gamified ‘Missions’ the public 

can be directed to fill in gaps in the inventory. The data gleaned through these public outreach features can then 

be used to complement and inform professional collection efforts. The active engagement of local communities in 

this process is significant as public engagement is recognised as being of key importance in the success of effec-

tive urban tree management programmes. 

Curio has been been developed with support from the European Space Agency and  Malmö Stad and SLU have 

been key partners in its development. This talk will focus on the key characteristics of the Curio platform; the use 

of remote sensing, outreach and citizen science.  In particular, it will focus on lessons that have been learnt 

through piloting the system in Malmö with the support of our Swedish partners. 



Britt-Marie Alvem, trädspecialist, landskapsarkitekt LAR/MSA. Trafikkontoret Stockholm 

stad. 

Träd i Stockholm- inte bara skelettjord.  

Trafikkontoret ansvarar för de ca 40 000 gatuträd som finns planterade i 

gatumiljöer i Stockholm, från innerstadens esplanader och hårdgjorda trottoarer, 

till ytterstadens grönremsor med trädplanteringar. I Stockholm har trafikkontoret 

implementerat växtbäddar aktivt under de senaste femton åren: träden har fått 

utrymme att växa under mark och olika substratlösningar med bl a biokol har 

tagits fram, samtidigt som dagvatten utnyttjas som en resurs för att vattna träden.  Under 2017 beräknas den nya 

växtbäddshandboken färdigställas, med nytt upplägg och nya typritningar. Flera av trafikkontorets projekt har varit 

föremål för forskning från olika universitet och högskolor, vilket är en del av det utvecklingsarbete som bedrivs. 

Parallellt med växtbäddsarbetet pågår arbetet med att säkra kvaliteten av trädplanteringar:  hur tar vi tillvara 

erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt, vilka trädarter ska vi ha och i vilka lägen, hur ska vi säkra etableringen 

och tillväxten av träd. I detta arbete prioriteras att skapa ett väl diversifierat trädbestånd beträffande art och ålder. 

Idag domineras staden av ett fåtal arter och många planteringar är hundra år gamla. Ny arter har planterats på flera 

platser i olika miljöer i staden. Nu pågår ett arbete med att ta fram en uppdaterad trädstrategi för att belysa flera av 

de aspekter som nämns ovan.  

Träddagarna 2017 

Stadsträden i centrum! 

7-8 november i Göteborg 
Talare dag 2 - 8 november. 

Henrik Sjöman, Forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 

Alnarp och Vetenskaplig intendent på Göteborgs Botaniska Trädgård. 

Låt oss vara ärliga – Bra trädval är en av de absolut viktigaste länkarna i 

kedjan att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer  

 

Mängder av ekosystemtjänster som dagens, och inte minst framtidens, städer 

är beroende av för att nå en hållbar stadsutveckling är kopplade till deras 

trädbestånd. Insikten om trädens betydelse för städerna har uppdagats såväl 

internationellt som i Sverige, med bland annat ökade budgetar för 

trädplanteringar som följd. Flera av ekosystemtjänsterna är tydligt kopplade till 

stora och gamla träd. Små nyplanterade träd har mycket sämre förmåga att 

leverera de allra flesta av dessa ekosystemtjänster jämfört med större 

individer. Därför är det av allra största vikt att vi vårdar städernas bestånd av äldre träd samtidigt som de nya träd 

som vi planterar måste få rätt förutsättningar, så att de med tiden har möjlighet att utvecklas till stora och gamla 

träd. Idag tvingar man ofta in träd i situationer de inte riktigt kan hantera och därmed kan de aldrig komma att 

utvecklas till stora vitala och gamla träd. I många fall är det helt enkelt ett, just för den platsen, felaktigt 

växtmaterial som har använts. Dessutom använder vi i Sverige, och i Skandinavien, en mycket begränsat palett 

av växtmaterial, där ett fåtal arter står för huvuddelen av städernas trädbestånd. Vid plantering av för många träd 

av samma art riskeras att sjukdomar eller insektsangrepp kan slå till och om dessa trädarter skulle drabbas 

innebär det en stor risk för att förlora enorma antal träd. 

Denna presentation kommer belysa en forskningsinriktning med målsättningen att identifiera olika trädarters 

kapacitet att växa i städernas varierande växtmiljöer – från den lummiga parken till den karga gaturefugen. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, Göteborgs Botaniska Trädgård, Lancaster University i 

England och Cornell University i USA, där målsättningen har varit att skapa en tydlig vägledning till varför vissa 

arter är bättre lämpade än andra att växa i exempelvis gatumiljöer – en guidning som kommer att minska riskerna 

för att trädarter hamnar i situationer de inte har kapaciteten att växa i. Utifrån denna sammanställning ökar 

möjligheterna att träd i framtiden kommer att planteras i miljöer där de kan utvecklas till stora friska individer, och 

därmed leverera viktiga och nödvändiga ekosystemtjänster. Presentationen kommer att visa på en stor andel 

trädarter som idag har en mycket marginell användning i stadsmiljöer, men som har kapaciteter och förmågor som 

gör att de är mycket lämpliga till att berika stadens trädbestånd med och därmed också reducera eventuella 

förluster ifall en farsot skulle slå mot trädbeståndet.  



Örjan Stål, Trädgårdstekniker, VIÖS AB.  

Vägöverbyggnader för multifunktioner i urban miljö.  

Hårdgjorda beläggningar skapar ofta problem inom den urbana miljön. Nederbörd får svårt att 

inflaterar ned i marken vilket kan orsaka översvämningar men också minska tillrinning av 

grundvattnet. Vägar och andra belagda ytor bidrar till försämrade växtförutsättningar för så väl 

befintliga som nyplanterade träd. Inom ett  statligt finansierat projekt ” Klimatsäkrade 

systemlösningar för urbana ytor” har nya material och metoder tagits fram för att beläggningar 

och överbyggnad för hårdgjorda ytor ska kunna bidra till bättre växtförutsättningar för träd och 

samtidigt ge möjligheter till att infiltrera större mängder dagvatten vid bebyggda områden.  

 

Under projektets gång som har pågått i över 5 år har ett antal fullskaliga anläggningar utförts där vägkroppen har 

byggts upp så att den kan ta emot vatten och samtidigt vara en utrymme där trädrötter kan växa och utvecklas. 

Systemet bygger på att nollfraktioner i förstärknings- och bärlagret tas bort vilket gör att överbyggnaden kommer ha 

stor porvolym. Genom rätt sammansättning av stenfraktioner i olika lager uppfylls uppställda bärighetskrav för 

aktuell. Vägkroppen  kan därmed också rymma större vattenvolymer för infiltration och fördröjning samt bidra med 

vattenförsörjning till träd som växer intill den hårdgjorda ytan.  

Presentationen kommer att beskriva ett antal utförda projekt samt redovisa ett antal data från bärighetstester av 

denna typ av vägöverbyggnadskonstruktioner som är utförda av VTI (Sveriges väg och Trafik Institut) i Linköping.  

Anna Levinsson, Forskare, SLU Alnarp  

Hur reagerar träd på tork- och vattenstress?  

Just nu driver jag två projekt vars syften är att öka kunskapen om träds reaktioner på 

tork- och vattenstress. I det första projektet vill vi utforska gränsvärdena för hur mycket 

tork- och vattenstress olika intressanta arter för stadsplantering kan klara, och hur stor 

roll tidpunkten på växtsäsongen spelar för hur väl de kan hantera stress. Vi arbetar 

också med att öka kunskapen om de faktiska växtförutsättningar som finns i de bäddar 

som anläggs idag, där dagvattenhantering ofta integreras. Genom att kombinera ny 

kunskap om arters och sorters kapacitet, med kunskap om vilka förutsättningar som finns på växtplatsen ökar 

chanserna för lyckade trädplanteringar i städerna i framtiden. Projektet, som påbörjades under hösten 2016, kommer 

att pågå i 5 år. 

I det andra projektet vill jag titta på hur lång tid det tar för ett träd att återhämta sig från olika typer av stress, och hur 

ett träds långsiktiga utveckling påverkas av ett stresstillfälle. Genom att göra dendrokronologiska prover på träd som 

har blivit utsatta för stress för flera år sedan, kan återhämtningen studeras. Projektet kommer att pågå under 3 år och 

är förlagt i Malmö, Barcelona och Wien. På Svenska Trädförenings konferens kommer jag att prata om dessa 

nystartade projekt; visa några första resultat både från vatten- och syremätningar i restaurerade växtbäddar och från 

trädtillväxtdata i Malmö och Barcelona, och om vad vi planerar inför framtiden. 



Eva Maria Hellqvist, Planeringsledare Träd, Park och natur, Göteborg stad, .  

Att etablera träd i Göteborg - en utmaning!  

Göteborg har under de senaste 5 åren planterat över 5 000 träd av varierande släkt och art! 

Dessa skall tas om hand både i form av vattning, beskärning och uppbindning. Samtidig har 

Göteborg stora utmaningar med den kraftiga leran och bergen, vilka skapar sina unika 

utmaningar för både växtbäddar och etableringsskötsel. 

Monica Gora, Konstnär och landskapsarkitekt Monika Gora (KRO, LAR/MSA), 

GORA art&landscape 

Vad kostar ett träd? 

Sommaren 2012 skövlas en unik park, parken runt Gottorps gods i utkanten av 

Malmö. Gottorps gods är dödsdömt, då Bunkeflos villamatta trycker på och den 

nya yttre ringvägen bildar en gräns. Ett av träden i parken är en sällsynt jättelik 

blodbok, som varit klätterträd åt generationer av barn på Gottorp. 

Vilken förlust led Malmöborna i och med att Gottorps träd skövlades? Vad kostar 

ett träd? För den vedförsäljare som anlitas för att såga ner träden är det veden i 

första hand, det enda värde han räknar med. Vad är värdet av ett träd för 

stadsträdgårdsmästaren i kommunen, som i ord och text säger sig värna de stora träden i Malmö? Hur 

resonerar den ekolog som sysslar med ekosystemtjänster och räknar på trädens bidrag med syre, skydd mot 

ozonlager, filter som tar upp sot och avgaser? Vad är ett träd värt för det barn som klättrar i det? För någon 

som bara vill stå intill och känna dess närvaro? 

Projektet blev en utställning som består av bilder, texter, en katalog och rumslig videoinstallation. I katalogen 

”Vad kostar ett träd?”, har vi genom intervjuer och foton undersökt hur det kunde gå som det gick med 

Gottorps park och träd. I vår flerkanaliga installation ”Vad kostar ett träd” vill vi beskriva det konstnärliga värdet 

av träden. Men inte bara den skönhet vi upplever när vi ser på träd, utan skönheten i att klättra i träden, finnas i 

och under dem. Det man upplever av trädnärvaro när man vistas i de stora trädens närhet. 

Berättelsen handlar om en särskild plats, men är också ett exempel på en trend och ett fenomen som upprepar 

sig om och om igen i våra svenska städer. Monika Gora berättar om ett undersökande konstnärligt arbete med 

stor allmängiltighet.  

Johan Östberg, Forskare, SLU Alnarp  

Hur ser framtiden ut för ekonomisk värdering av träd? 

Ekonomisk värdering av träd är något som i teorin verkar mycket enkelt, men som är 

betydligt svårare i praktiken. Många trodde nog att värderingen skulle bli enklare när 

den nationella Alnarpsmodellen väl skapades, men trots att modellen nu har 

uppdaterats till version 2.2 finns det fortfarande många frågetecken kring hur 

modellen ska användas. Ekonomisk värdering av träd har även fått stor 

uppmärksamhet i och med en dom från högsta domstolen och även från programmet 

Domstolen, vilka båda har skapat stort tvivel kring ekonomisk värdering av träd.  

Så, hur ser framtiden ut för ekonomisk värdering av träd? 


