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Dnr Kst 2015/486

PM natur Säby 3:69
Järfälla kommun
Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har
naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde och värde för
biologisk mångfald, bidrar de stora träden även med så kallade ekosystemtjänster för
människor, i form av att de renar luften, balanserar temperatur sommar och vinter,
dämpar buller och har visuella värden som påverkar välbefinnande och hälsa. I
England och i USA har man via programmet ITree räknat ut att stora träd bidrar med
ekosystemtjänster motsvarande hundratusentals kronor. Stora träd har också en lång
leveranstid – att få tillbaka motsvarade storlek och volym tar minst 50 år, och för
stora ekar närmare 100 år. Det finns därför alltid mycket att vinna med att bevara
befintliga uppvuxna träd.

Figur 1. Områdets större värdefulla träd markerade på flygfoto.
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Särskilt stort värde har en stor ek, med en stamdiameter på cirka 80-90 cm, som står i
norra delen i en asfaltyta (träd A med grön ring på karta, figur 1). Detta träd ser vid
en visuell bedömning ut att vara friskt och livskraftigt, trots en mindre skada i
stammen. Det finns även en stor ek som står vid entrén till befintligt hunddagis (träd
B med röd ring på figur 1, och foto figur 3 och 4).

Figur 2. Stor ek med högt bevarandevärde (A i grön ring på figur 1).
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Figur 3. Framför huddagiset står en stor ek och två lindar i rad. (Träd B i röda
ringar, figur 1). Bakom huset ansluter värdefull naturmark, där det också finns
fornlämningar.
Inom området finns även en rad med större lindar (står utmed vägen, varav två
stycken framför befintligt huddagis (röda ringar, samt foto 3 och 4), och 7 stycken
mellan parkeringsyta och vägen (område D med gula ringar, figur 1, samt foto figur
5). Flera av lindarna är grova med stamdiameter på mellan 50-70 cm.

Figur 4. En stor ek och två lindar framför nuvarande hunddagis, sett från ett annat håll
(Träd B i röda ringar, figur 1).
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Figur 5. Rad med stora lindar i gräsyta utmed vägens trottoar, område D med gula ringar
på figur 1.

Figur 6. Kanten av naturområdet bakom nuvarande hunddagis.
Området gränsar i sydost till en kulle med öppen skog dominerad av ek och tall.
Flera av träden har naturvärden och hela området är bevarandevärt. Ekarna som står i
gränsen mellan parkeringsyta och naturmarken på kullen är inte jättegamla men ändå
värdefulla, och är känsliga för påverkan på rötter och kronor (område C, gröna ringar

2016-05-16

5 (8)

på figur 1, samt foto figur 6, 7 och 8). I kanten står även en äldre oxel och en
medelålders tall. Invid nuvarande hunddagis står ett par björkar utan påtagliga
naturvärden.
Bakom den nuvarande restaurang- och affärsbyggnaden fortsätter kanten mot
naturmarken, och även i detta parti finns värdefulla ekar och enstaka tallar. Se foto,
figur 9 och 10.

Figur 7, kant mellan naturmark och grusyta där det står en rad medelålders ekar
som är bevarandevärda.

Figur 8. Baksidan på befintligt hunddagis ligger dikt an naturmark med förekomst av
bevarandevärda ekar.
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Figur 9.Kant mot naturmark bakom restaurang- och affärsbyggnad, i öster.

Figur 10. Värdefull och bevarandevärd ek i kanten mot nuvarande parkering bakom
restaurang- och affärsbyggnad, i sydost.
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Påverkan från planförslag
• En större ek, samt två till fyra lindar vid nuvarande hunddagis kommer att
behöva tas ned vid uppförande av nytt flerfamiljshus (se foton figur 3 och 4).
• Flerfamiljhusets anslutning till terrängen och naturmarken bakom är mycket
känsligt och bör detaljstuderas för att inte påverka marken bakom i alltför hög
omfattning. Här är påverkan under byggskedet särskilt viktigt att belysa och
beskriva, vad gäller plats för byggställningar, ev hisstorn, osv.
• Anpassning och utökning av parkeringsytor påverkar också en rad träd, där det
viktigaste trädet att bevara och skydda en den stora eken i norra delen. I övrigt
finns risk att påverka flera lindar, men anpassningar bör göras för att kunna
behålla några av lindarna.
• Även bakom nuvarande restaurang- och affärsbyggnad finns värdefulla ekar i
kanten av naturmark, där stor hänsyn bör tas vid upprustning och uppförande
av ev. nya parkeringsytor.
Förslag på anpassningar och åtgärder för träd och natur
• Träden inom området och i kanten av intilliggande naturmark bör mätas in med
totalstation, med uppgift om trädslag och stamdiameter. Träden bör markeras
på arkitetktritningar, och plankarta.
• Bevara den stora eken i norr (träd A på figur 1). Disponering och
iordningsställande av marken och parkeringsytor bör detaljstuderas och
anpassas med hänsyn till de mest värdefulla träden, framförallt den stora eken i
norr, samt helst även till raden av lindar utmed vägen. Landskapsarkitekt får
gärna medverka i detta arbete.
• Den stora eken kan beskäras i kronan av en auktoriserad arborist för att anpassa
trädets storlek till huset.
• Asfalten kring eken, åtminstone de närmaste 2-3 meter runt stammen, bör
försiktigt tas bort under översyn av arborist eller annan entreprenör med
kunskap om träd. Asfalten bör ersättas av lämpligt och luftigt markskikt, och
avgränsas med stenrad eller på annat sätt ut mot asfaltyta.
• Lindraden utmed vägen bör besiktas av arborist och balansering av kronorna
bör utföras för att säkerställa trädens livslängd. Man bör även se över
markskiktet runt träden så att det är lämplig och luftigt.
• Träd som behöver tas bort skall ersättas med nya träd, gärna av sorter som på
sikt kan ha en storlek och volym som motsvarar de träd som behövts tas ned.
• Nya träd kan gärna ha en blomning som gynnar den biologiska mångfalden,
och på lämpliga platser även bär. Tänkbara sorter kan vara lind, lönn, och
enkelblommiga körsbär.
• Träd som behöver fällas skall tas ned av arborist eller annan kvalificerad
entreprenör som kan dela upp träden i lämpliga delar utan att skada
intilliggande vegetation.
• Nedtagna träd, främst den stora eken vid nuvarande hunddagis och ett par av
lindarna, kan gärna placeras i intilliggande naturmark eller på annan lämplig
plats i närområdet som värdefull död ved. Detta bör utföras av entreprenör som
kan hantera stamlängder på cirka 3-4 meter, för att undvika att kapa upp
trädstammarna i för små delar. Det är också viktigt att inte påverka eller skada
befintliga träd på platsen där trädstammen/arna placeras.
• Övergången mellan parkeringsyta och naturmark bör, där så är möjligt
utrymmesmässigt, markeras på ett tydligt sätt, t.ex. med en låg gabionmur,
ovanpå vilken man kan lägga en sedummatta, eller ännu hellre ett tjockare
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lager med gräs och blommande örter som gynnar bioloogisk mångfald och
platsens esteiska värde. Exempel på leverantörer är VegTech, Byggros och
Svenska naturtak. Gabionmuren skall stå inne på fastigheten, inte på
kommunens mark.
Där det är ont om plats kan annan typ av låg avgränsning mellan parkering och
naturmark studeras av arkitekt/landskapsarkitekt, tex ett lågt gjutjärnsstaket. En
avgränsning kan minska risken att naturmark tas i anspråk senare för upplag
eller på andra sätt. Observera att grundläggning av eventuella stolpar, etc, inte
får påverka rötterna av värdefulla träd.
Ytorna asfalt kan gärna begränsas till de ytor som trafikeras hårdast, medan
parkeringsytor kan utformas med genomsläppliga bärlager, t.ex. så kallade
Pelleplattor eller annan markbeläggning.

Anpassningar under byggskede
• Tänkta etableringsområden bör markeras i plan och får inte påverka omgivande
natur eller värdefulla träd. Gräns mot naturmark bör vara tydligt markerad och
helst hängas in med byggstängsel.
• Värdefulla och inmätta träd bör hägnas in med byggstängsel, minst 2-3 meter
utanför stammen, men gärna mer. Att bara skydda stammen som ofta är
brukligt vid byggande är inte tillräckligt, då trädens kronor och framförallt
rötter är känsliga för kompaktering till följd av tung trafik eller genom upplag.

Ulrika Hamrén
Vik miljöplanerare
Samhällsbyggnadsavdelningen

