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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
I Göteborgs innerstad fi nns en stor mängd 
träd som har betydelse för stadens karaktär 
och miljö. Många av träden planterades runt 
sekelskiftet och är nu ca 100 år. De lever i en 
stressad miljö med minskat livsrum både över 
och under mark. Träden utmed Linnégatan är 
planterade under olika perioder, och vissa träd 
har också punktvis ersatts med nya träd av 
olika kvalitéer. 

Alla träd utmed gatan står i hårdgjorda ytor 
med tung trafi k strax intill växtplatsen.

Gatudelen från Järntorget upp till Prinsgatan 
har husfasader ända fram till tomträns, vilket 
ger ett intryck av en trängre gaturum, medan 
resterande delar av Linnégatan med sina ”för-
trädgårdar” ger ett luftigare och ljusare intryck.

Träden står dock i samma läge i förhållande till 
gatan utmed hela Linnégatans längd.

Under de senaste 30-40 åren har träden i sam-
band med diverse ombyggnadsarbeten för 
kollektivtrafi ken, nyanläggning av gång och 
cykelbanor, m.m. varit utsatta för stressmoment 
så som allt för hårda beskärningsingrepp, pack-
ningsskador och påkörningsskador, m.m. 

Konsekvenserna av detta har lett fram till att 
behovet av nya träd utmed gatan i dag på de 
fl esta partier är akut.

1.2 MÅLSÄTTNING
Denna förstudie redovisar förutsättningarna 
för gatuträden utmed Linnégatan och deras 
behov av förnyelse. 

Träden längs Linnégatan skall vara av samma 
karaktär. Dock bör ett smalkronigt träd väljas i 
delen närmast Järntorget och ett bredare på de 
övriga delarna på grund av gatans sektion. När 
träden byts bör nya sammanhängande växtbäd-
dar byggas, delar av dessa kommer att ligga 
under gångstråket och då bestå av skelettjord.  

Placering av möbler bör ses över och fundament 
till exempelvis cykelställ och bänkar göras på 
ett sådant sätt att de stör trädens rotsystem så 
lite som möjligt.

1.3 GENOMFÖRANDE
Arbetena med delen Järntorget-Prinsgatan 
kommer att behöva utföras som en del under 
2012.

Den andra delen från Prinsgatan- Linneplatsen 
kan utföras perioden 2013-2016. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 BEFINTLIGA TRÄD
Linnégatan är huvudsakligen planterad med 
Parklind (Tilia x europaea Pallida). Parklind 
tillsammans med diverse andra hybrider är ett 
vanlig trädslag i Götebors park- och gatumil-
jöer.  Men sedan början på 1990-talet försöker 
man välja andra trädslag än lind i staden. 

Träden är varierande i ålder, några härstammar 
från tiden då Linnégatan planterades år 1899 
medan andra har bytts ut under senare delen av 
1980-talet. I anslutning till Prinsgatan fi nns två 
äldre lindar, utanför alléstråket, vars kondition 
är osäker. 

Det fi nns ca 140 befi ntliga träd i Linnégatan. 
Träden står på ett jämnt c/c avstånd, det är 
cirka 9-10 meter mellan träden i raden. Bredden 
mellan träden i gatusektionen varierar något, 
cirka 20-22 meter. 

Träden är numera i dålig kondition. De har 
drabbats av allvarliga rötangrepp både i 
grenverk och rotsystem. Detta som följd av 
stora och alltför hårda beskärningar under 
1980-talet, gräv- och schaktarbeten samt att 
marken har packats alltför hårt. Den hårda 
beskärning som träden utsatts för hänger sam-
man med ökade krav kring spårvägen och dess 
säkerhetsavstånd. 

Även stubbdyna, en sporsäckssvamp har 
påträffats (förekommer på lövträd). Drabbade 
träd har åtgärdats men fl er kan vara sjuka av 
svampangrepp.

 

2.2  TRÄD I OFFENTLIGA RUM
Träden som gatuträd i det offentliga rummet,  
har en stor miljömässig- och arkitektonisk 
betydelse. I centrala Göteborg fi nns fl era trädal-
léer många av dem anlades vid ungefär samma 
tid. Trädalléerna ingår i stadsplaneringen, 
de förtydligar stråk och ger staden mycket 
dess karaktär. Betydelsefulla gator och stråk 

Träden på Linnegatan är av arten lind, fl era dem är numera i dålig kondition. 
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framhävs med hjälp av träden. På Linnégatan förtyd-
ligas gaturummet med träden. Det är ett tydligt stråk 
som kontrasterar mot tvärgatorna som helt saknar träd. 

Många stadsträd är försvagade av olika anledningar. De 
schaktas för nära träden eller markförhållandena har 
ändrats. Även nyplanterade träd kan få för lite utrymme 
för att utvecklas normalt. Idag försöker Göteborgs Stad 
variera trädbeståndet med många olika släkten och 
arter för att inte riskera att beståndet slås ut. I Göte-
borg har parklind och alm använts som ett alléträd i 
många gaturum. Andra arter som används och som är 
karaktäristiska i sitt utseende är; robinia, pelarek, lönn, 
körsbär, tall, oxel, päron mm. 

Sektion genom södra delen som har en bredare gatusektion. 

gång/cykel spårväg gata/P-plats gatsten cykel/gång förträdgårdgatsten P-plats/gataförträdgård

9.6 3.5 2.4 5.3 7.2 5.6 2.0 8.23.5

Sektion genom norra delen som har en smalare gatusektion.

gång/ cykel P-plats/gata spårväg gata/P-plats gång/ cykel
5.8 5.6 7.1 5.5 5.7

JärntorgetJärntorget

LinnéplatsenLinnéplatsen

2.3 BEFINTLIG GATA
Linnégatan har två olika uttryck, i den 
norra delen (mot Järntorget), är det en 
traditionell gata med bredd ca 30 meter, I 
detta avsnitt är det smala trottoarer där 
även träd inryms. I den södra delen mot 
Linneplatsen är det en gata med sk för-
trädgårdar på kvartersmark vilket ger en 
bredare sektion på ca 45-50 meter inklusive 
förträdgårdarna. Förträdgårarna är ofta 
planterade men också förekommer en hel 
del uteserveringar på dessa ytor. Föränd-
ringen av gatan sker vid Prinsgatan. 

Träden är placerade på lika sätt i förhål-
lande till gatan på hela sträckan. Trottoar-
zonens bredd varierar dock. På trottoaren 
fi nns dessutom en cykelbanezon. På den 
södra delen fi nns en enkelriktad cykelbana 
på den västra sidan men inte på den östra 
sidan. På den norra delen av Linnégatan 
fi nns en enkelriktad cykelbana på trottoar-
zonen på var sida om gatan. 
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1 Den norra delen av Linnegatan har en smal 
sektion. Sektionen är stadsmässig med upplevs 
som trång och i högtrafi k rörig. Utmed denna 
del av gatan är det handel i bottenvåningarna 
vilket bidrar till folklivet.

Hagabion ligger indragen i förhållande till 
omkringliggande fastigheter. Trädplanteringar 
och gatumiljön av en annan karaktär. Mer små-
skaligt och trädarten är lågväxande. 

I anslutning till korsningen Linnégatan/Prins-
gatan/Landsvägsgatan öppnar gatan upp sig 
och en mindre plats bildas i gaturummet.  Två 
stora lindar, som står friställda ur allén och 
bidrar mycket positivt till stadsbilden i detta 
kvarter, se bild nästa sida. 

2
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Träden på Linnegatans norra del där utrymmet mellan gatan och fasader är begränsat.  
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4

Norra delen av Linnegatan där träden står nära fasader.  En större 
lind utanför alléstråket har dock utrymme att breda ut sig.. 

Södra delen av Linnegatan är bred och i bot-
tenvåningarna är det en blandning av restau-
ranger, barer, caféer och affärer vilket bidrar 
till att gatan befolkas dygnet runt. 

Gatan upplevs på dagtid som ljus, öppen och 
grön, mycket tack vara bredden mellan husen 
samt träd och förträdgårdar som blandas med 
uteserveringar. På natten däremot upplevs 
gatan som mörk då belysningen är dålig och 
vegetationen skymmer sikten.

Södra delen av gatan har förträdgårdar som bidrar till ett bredare 
gaturum.
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2.4 TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Linnégatan är ett viktigt stråk för gående och 
cyklister i centrum. Målpunkterna ligger tätt 
med affärer och arbetsplatser, restauranger, 
teater, biografer mm. Ett av problemen med 
Linnégatan är att många funktioner ska samsas 
på en begränsad yta; gående, cyklister, uteser-
veringar och trädplanteringar. Däremellan ska 
även utrymmen för parkeringar och lastzoner 
tillgodoses. Cykelbanan ligger på fl era ställen 
integrerad i trottoarzonen vilket är ett problem. 
Sektionen är för trång för att inrymma allt 
detta. 

Norra delen av Linnegatan har en smalare 
sektion. Cykelbana saknas på östra sidan av 
gatan, mellan Järntorget och Landsvägsgatan. 
På denna sträcka är cyklisterna hänvisade till 
körbanan. På den västra sidan fi nns cykelbanan 
integrerad med trottoaren. Därmed blir det en 
för trång sektion för gående och cyklister

Södra delen av Linnegatan har en bredare sek-
tion i ”luftrummet” medan gångytans bredd 
är ungefär desamma.  Förträdgårdarna är 
ofta avgränsade med murar vilket gör att den 
disponibla ytan för gång- och cykelbana är 
begränsad. 

Cykelbanorna utmed gatans södra del är enkel-
riktade, en på var sida av gatan. De är smala 
och integrerade med gångstråk. Gångbanedelen 
är för smal för att alla skall få plats. 

Eftersom det inte fi nns någon barriär (endast 
två rader gatsten) mellan gångdelen och cykel-
delen nyttjar fotgängarna även cykeldelen. 
Detta medför ofta att cyklister som vill hålla ett 
lite högre och jämnare tempo väljer att cykla i 
körytan. 

Generellt sett fi nns få cykelparkeringar utmed 
hela Linnégatan och behovet av fl er är stort. 

Biltrafik, parkering, angöring

Linnégatan är en gata med blandtrafi k men 
där bil och spårvagnstrafi k är separerad. Spår-
vagnstrafi ken trafi kerar hela gatan på en upp-
höjd bana. Linnegatan är en av infartsvägarna 
till centrum från sydväst och den används 
också som huvudstråk för utryckningsfordon. 
På Linnégatan är hastigheterna för biltrafi ken 
låg. För biltrafi ken är endast möjligt att korsa 
Linnegatan på ett fåtal punkter.

Parkering och angöring sker utmed trottoarena 
på Linnégatans båda sidor. Utformningen på 
parkeringsfi ckor och angöringsfi ckor varierar 
mycket, från helt inne mellan träden till helt 
utanför trottoaren. 

Norra delen

Norra delen av Linnegatan har parkerings-
platser belägna i gatan, utanför trottoarzonen. 
Gatans bredd (sektionsmåttet) är ca 6 meter. 
Detta är mycket smalt och ställer stora krav 
på att fordon ställer sig riktigt nära kanten. På 
den östra sidan i kvarteren från Järntorget till 

Landsvägsgatan fi nns det ett fåtal P-platser 
mellan träd som inte har en bra utformning. De 
är för snäva och otydliga. 

Södra delen av Linnégatan, från Prinsgatan 
och söder ut, är det i princip möjligt att par-
kera utmed hela gatan. Det är parkering på 
båda sidor och det förekommer dessutom fl era 
lastzoner. I ett av de sista kvarteren invid Lin-
neplatsen (från Seminariegatan och söder ut) 
förekommer det ett antal P-platser mellan träd 
som inte har en bra utformning. De är för snäva 
och otydliga. 

Kollektivtrafi k

Det fi nns två hållplatser utmed Linnégatan, 
hållplatserna ”Prinsgatan” och ”Olivedalsgatan”. 
Det är spårvagnslinje 1 och linje 2  och linje 6 
som trafi kerar på Linnegatan samt bussarna 
760, 763, 765 och 80 samt vissa Express-bussar 
som kör på Linnegatan. 

Trygghet
På Linnégatan fi nns ofta ett stort fl öde av 
männinskor vilket ger en bra trygghet. Dock 
fi nns synpunkter på belysningen både på gator 
och gångytors belysning men även på förträd-
gårdarnas belysning. Att markens ytskikt och 
markutrustning är slitna och i viss utsräck-
ning inte så välskött kan skapa en känsla av 
otrygghet. 

Åtgärderna för att skapa trygghet handlar 
främst om att förbättra belysningen men även 
förbättrad sikt, ljusa materialval osv kan vara 
effektivt. 
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Bilder från Linnégatan visar P-platser mellan träd, gång 
och cykelbana invid varandra  och hur cyklister befi nner 
sig i gatutrafi ken. 

FAKTA TILLGÄNGLIGHET I UTEMILJÖ

I TRAST (Trafi k för en attraktiv stad) defi nieras 
tillgänglighet enligt;  ”Tillgänglighet: Anger 
den ”lätthet” med vilken olika slag av trafi -
kanter kan nå stadens arbetsplatser, service, 
rekreation samt övriga utbud och aktiviteter. 
Den beror bland annat på restid, väntetider, 
reskostnader, komfort, regelbundenhet och 
tillförlitlighet.”

Boverket har föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet på allmänna platser. Det fi nns 
också lokala föreskrifter som Göteborgs kom-
mun har tagit fram  ”God tillgänglighet för 
funktionshindrade” i Trafi kkontorets projekte-
rings anvisningar, (TPU).

Sammanfattningsvis bör följande beak-
tas  i kommande skeden, med avseende på 
tillgänglighet:

• Gator, hållplatser och allmänna platser skall 
utformas så att de blir användbara för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

• När nivåskillnader inte kan undvikas bör 
de minimeras och utjämnas med ramp och 
trappa. Sammanhängande stråk utformas 
med lättbegripliga och tydliga gångzoner och 
möbleringszoner. 

• Gångytorna utformas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
ta sig fram och så att personer med rullstol 
kan förfl ytta sig utan hjälp. Gångytor skall vara 
jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor skall 
särskilda ledstråk anordnas. 

• Passager skall utformas, placeras och mar-
keras så att de inte medför hinder för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Här skall delar av nivå skillnaderna utjämnas 
med ramp till 0-nivå så att personer med ned-
satt rörelseförmåga kan ta sig fram. En kant-
sten skall fi nnas kvar vid sidan av utjämningen 
så att synskadade kan ta ut riktningen över 
gatan.

• Belysning skall vara så utformad och ha 
sådan ljusstyrka att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda 
dessa. Belysningen bör vara jämn och inte 
bländande. 

• Sittplatser som kan användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga skall fi nnas i 
anslutning till gångytor, torg, hållplatser och 
vid andra viktiga målpunkter. 
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2.5 HISTORISK BAKGRUND
Linnégatan, fi ck sitt namn 1882, till minnet 
av Carl von Linné (tidigare hette gatan Första 
Tvärgatan).

Stadens trädplanteringar har en lång historia 
och spelat en viktig roll i stadens utveckling. 
Göteborgs trädbestånd sträcker sig ett par 
hundra år bakåt i tiden, nedan följer en histo-
risk sammanfattning.  Gatuträden ingår som 
viktiga inslag i kulturhistoriska miljöer. Vasa-
gatans allé och Linnégatans trädrader inklusive 
förträdgårdar är tydliga exempel på viktiga 
trädplanteringar som ingår i värdefull kultur-
miljö. De är upptagen i det kommunala beva-
randeprogrammet och ingår i centrala stadens 
riksintresse för kulturmiljövården.

Före 1800

Göteborgs byggdes ursprungligen enligt en 
strikt rutnätsplan med kanaler efter holländskt 
mönster. Bebyggelsen var låg men tät och det 
viktigaste gröna inslaget var ekskogen på Stora 
Otterhällan. Under 1600-talet och 1700-talet 
tillkom trädrader längs kanalerna. 1670 impor-
terades t ex ett stort antal träd (lindar) från 
Holland för att planteras vid hamngatorna och 
kring domkyrkan. 

Under 1700-talets senare genomfördes träd-
planteringar utmed stadens infartsvägar. 
Mellan åren 1770-80 planterades träd längs 

nuvarande Stampgatan (östra infartsvägen) 
och längs nuvarande Södra vägen/Gamla Allén 
(södra infartsvägen). En av sorterna som använ-
des var Parklind (Tilia x europaea ’Pallida’).

1800-1860

1807 beslutades att Göteborgs befästningarna 
skulle rivas och ett raseringskontrakt upprät-
tades. I detta angavs att en allé för både åkande 
och gående skulle anläggas utanför staden, 
nuvarande Nya Allén. Den planterades på 1820-
talet och bestod då av fyra trädrader med ca 
1000 almar. I samband med rivningen frilades 
mark runt den ursprungliga stadsbebyggelsen. 

När den togs i anspråk cirka 1840-60 tilläm-
pades delvis nya stadsplaneidéer. Hela stråket 
utanför vallgraven iordningställdes som park. 

Innanför vallgraven bebyggdes delar av områ-
det med en mer öppen stadsplan än tidigare. 
Många offentliga byggnader fi ck en fri place-
ring och några omgavs med planteringar t ex 
Sahlgrenska sjukhuset (Sociala huset) och Läro-
verket (Gamla Latin).

1860-1910

1861 utlystes en stadsplanetävling för stadens 
utbyggnad utanför vallgraven och 1866 fast-
ställdes en plan som var mycket modern för 
sin tid. Den var delvis utformad i monumental 
stil med huvudstråk utformade som breda 
trädplanterade gator. Området söder om den 
gamla staden, nuvarande Vasastaden- Lorens-
berg, bebyggdes med påkostade stenhus. Det 
anslöt direkt till Nya Allén och här utvidgades 
planteringarna. 

Linnégatan sedd från Järntorget mot 
söder , år cirka 1899,  foto Stadsmuseet 
Göteborg GMA:7739:52 
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Göteborg ca 1860. Mellan Nya Allén och vallgraven ligger parkanläggningar. Innanför vallgraven 
fi nns planteringar vid Domkyrkan och Brunnsparken.

Kungsportsavenyn som var huvudstråket 
utformades med trädrader vid gångbanorna 
och trädgårdar framför husen. Viktig var också 
Vasagatan som med sin breda allé sträckte sig 
från Heden i öster till Haga i väster. Vid Vasaga-
tan anlades Vasaparken och Vasaplatsen som i 
sin tur anknöt till parkstråket längs vallgraven. 
Husen mellan Storgatan och Parkgatan fi ck 
planterade förgårdar.

Linnégatan byggdes ut med stenhus cirka 1890-
1900. Den fi ck också en tidstypisk utformning 
med trädrader och förträdgårdar.

Många offentliga byggnader från denna tid och 
även senare omgavs med trädrader som också 
blev en viktig del i gatumiljön. Ett par exempel 
är Vasa läroverk (nuvarande Schillerska) och 
Nya Elementarläroverket för fl ickor (nuvarande 
Tyska skolan).

1910-1930

1907-27 ansvarade Albert Lilienberg för Göte-
borgs stadsplanering. Han introducerades nya 
plantyper som medvetet anpassades till terräng 
och befi ntliga förhållanden. Planerna omfat-
tade också nya planteringar bl a trädrader som 
ramade in gaturum, torg och mindre platser. 
Liksom tidigare var planterade förgårdar vik-
tiga inslag längs vissa gator. 

Under Lilienbergs tid utvidgades stenhusbe-
byggelsen i Vasastaden- Lorensberg. Här till-
kom nya planteringar men äldre parker eller 
trädgårdsanläggningar togs också tillvara t ex 
i anslutning till Johannebergs och Götabergs 
landerier. Lorensbergs landeri låg kvar som 
park med restaurang.
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1980-talet
I början på 1980-talet gjordes en alltför kraftig 
beskärningsinsats (stympning) av träden i 
Linnégatan och fl era andra platser i staden. 
Detta har medfört att fl era av träden drabbats 
av rötangrepp både i beskärningssnitten och i 
rotsystem. 

2.6 UNDER MARK 
Det viktigaste som behövs för att våra stads- 
och gatuträd ska överleva är plats både ovan 
och under marken. Ett utsnitt ur Samlings-
kartverket (kartan fi nns i sin helhet i ritnings-
bilaga), visar att det är mycket ledningar i 
Linnégatan men att stråket där träden är 
planterade är relativt fritt. Det medför att det 
endast är möjligt att fl ytta träden marginellt 
i sidled. Tvärs Linnégatan går ett antal led-
ningar som måste tas hänsyn till om nya träd 
skall placeras. Detta gäller främst i punkter 
med anslutande gator. Det fi nns bland annat en 

större vattenledning i mittremsan, under gång- 
och cykelbanan. De fl esta ledningarna är för-
lagda under gång och cykelbanorna samt under 
körytor och parkeringar utmed gatans sidor.

 I gatan fi nns avloppsledningar, både spillvat-
ten och dagvatten. Dimensionerna varierar i 
snitten liksom materialet. Dessa ledningars läge 
i djupled är mycket osäkra. Till stor del bero-
ende på att det är en gammal gata med gamla 
ledningar. Det fi nns även vattenledningar och 
stadsgas både i Linnégatan och i anslutande 
gator.  

Utöver detta fi nns el, tele, signal och optokablar. 
Generellt sett är el- och telekablar är relativt 
billigt att fl ytta medan VA- och gasledningar 
kan bli mycket kostsamt. 

Typsektion med 2 rader träd och förhållande till 
ledningar under mark (bild ur Trädpolicy) 

Träd och ledningar
Ledningar i mark är utrymmeskrävande och 
styrt av regler om avstånd och läge. Men när 
det kommer till träd och ledningar fi nns inte 
samma regelverk, därmed kan trädens utrym-
mesbehov inte alltid tillgodoses.

I närheten av träd ska heldragna ledningar 
användas.

I enstaka fall kan man avskärma ledningar från 
rötter genom att placera en rotspärr vertikalt 
mellan trädet och ledningen. Denna metod 
används endast i undantagsfall eftersom röt-
terna behöver kunna växa åt alla håll för en god 
förankring. En vertikal rotspärr skall inte pla-
ceras i kanten av växtbädden utan i kanten på 
ledningsschakten. Materialet är en geomembran 
i polyeten. 



16

Förstudie för utbyte av träd  i Linnégatan

Olika typer av ledningar 

Vattenledningar är täta, men relativt ofta 
utsatta för schakter och kan därför placeras 
längst bort från trädet. Schakter för reparation 
mm leder ofta till skador på träd.

Dagvatten- och spillvattenledningar ligger 
ofta så djupt att rötterna, om de får bra växt-
förutsättningar i övrigt, inte söker sig dit. 
Spillvattenledningar är dock mer eftertraktade 
av rötterna än dagvatten eftersom där fi nns 
det näring. El- och teleledningar påverkas i 
regel inte i samma utsträckning av trädröt-
ter men dessa ledningar ligger däremot ytligt 
och kan då inkräkta i trädets växtjordsyta.  
Man bör vara uppmärksam på att det fi nns 
plats för växtjord om de kolliderar med 
planteringszonen. 

Mer om krav se TPU, Trafi kkontorets projekte-
rings- och utförandeanvisningar.  

2.7 MARKUTRUSTNING
Den nuvarande markutrutning som bänkar, 
papperskorgar, cykelställ varierar utmed 
sträckan. En bänk som förekommer ofta är med 
träsits och smidesjärn, pollare i krysshamrad 
granit och cykelställ i svartmålad stål. 

Generellt sätt är det en hel del klotter på mark-
utrustningen vilket ger ett slitet intryck. 

Under sommar/höst 2010 tillkom nya pap-
perskorgar i innerstaden, där fl era fi nns 
utmed Linnegatan. Utmed gatan har ett stort 
antal papperskorgar placerats ut. Många står 
i möbleringszonen mellan cykelbanan och 
parkeringen. 

Samråd med ledningsägare ska ske 
vid planering av trädplantering i gata. 

Rekommenderade avstånd mellan träd 
och ledningar:
- en zon på 4 meter på var sida om trä-
det, där ledningar undviks (Park- och 
naturförvaltningen)

- skyddsavstånd på 4 m mellan träd och 
ledningar (Göteborgs kommuns VA-verk)

Detta gör att om man skall slänga något i pap-
perskorgen måste men stå i cykelbanan som 
redan är mycket smal. Detta är olämpligt och 
papperskorgarna bör fl yttas så att dom står på 
platser där det fi nns utrymme att stå. Lämpligt 
plats är i anslutning till korsningspunkter.

Det fi nns inga Styr&Ställ cykelstationer på eller 
invid Linnegatan. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en stads-
miljöpolicy för ”Stadens golv” och markbe-
läggningar inom Göteborgs stad. Vid val av 
markutrusting som bänkar, papperskorgar, 
cykelställ och pollare skall denna följas. En 
enhetlig  gatumiljö skall eftersträvas. 

Markutrustning som förekommer på Linnegatan. 
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Markutrustning som förekommer på Linnegatan. 
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3 ANALYS 

3.1 ALLMÄN ANALYS
Linnégatan är ett unikt stadsrum som bär 
mycket av stadens identitet och historiska 
framväxt. 

Linnégatan är idag en viktig mötesplats för 
restaurang, handel och kultur.  Det är också 
bostadsområde, fl era av Göteborgs fi na adres-
ser ligger på Linnégatan och däromkring. Lin-
négatan har varit platsen för boende, socialt liv 
och har gett staden en sofi stikerad profi l. Träd-
planteringarna är en väsentlig del av gatans 
identitet. 

Trots detta konstaterar man att trädstråket av 
idag inte lever upp till sina förväntningar. Vissa 
av träden mår inte bra och det syns på kronor 
och lövverk. Det fi nns också många konfl ikter 
i markutyrymmet mellan gata och fasader där 
träden står. Fotgängare och cyklister skall 
samsas, lastzoner behövs, uteserveringar för 
restauranger, plats för cykelparkeringar, bänkar 

osv. 

Vissa av träden har idag stora kronor som växer 
in mot fasader. De stora kronorna tar också bort 
mycket ljus. Detta medför att beskärning måste 
göras regelbundet mot fastigheterna.

Trädens positiva sidor och fördelar

• Gott rykte- en av stadens fi na gator

• Folkliv- en del av stadens puls

• Träden upplevs som fi na

• En av stadens viktiga ”lungor”- trädens biolo-
giska aspekter (djur/fågelliv, årstidsväxlingar, 
luftmiljö, temperatur)

• Historisk anknytning

• Välanvänt, stor genomströmning av cyklister 
och gående

Trädstråkets brister och problem
• Träden är försvagade 

• Gångstråket är skuggat, inte så inbjudande 

• Trafi k; vissa konfl iktpunkter

• Kring träden fi nns många anspråk på begrän-
sad yta, bl a parkering, lastzoner och angöring 
till verksamheter

3.2 SAMBAND MED ANNAN 
PLANERING

Det fi nns planer på förändrad markanvändning 
(ny bebyggelse)  invid Linnegatan. Det är kv 1 
Plantaget fd Viktoriaskolan, vid Folkets bio. 
Enlig Stadsbyggnadskontoret ska det föregås 
av ett Programarbete som dock ej är påbörjat. 
Inga konkreta planer fi nns i nuläget. 

Planering fi nns för om- och utbyggnation av 
Sprängkullsgatan och Linnéplatsen. I dagsläget 
fi nns dock inga färdigställda planer på hur 
dessa stråk och platser skall utformas. 
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LinnéplatsenLinnéplatsen

Skansen KronanSkansen Kronan

JärntorgetJärntorget

fd Viktoria skolan/fd Viktoria skolan/
Haga bionHaga bion

stora träd som växer in 
mot fasader

mer plats för stora träd i 
den norra delen av gatan
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4 FÖRSLAG 

4.1 UTFORMNING AV MARK 
Förslaget innebär att nya träd står kvar i befi nt-
lig linje och att en träd och en möbleringszon 
får en tydlig defi nition, ovan kantsten och gata. 
Träd- och möbletringszonen kan ha olika bredd 
och anpassas. 

När nya träd planteras är det mycket viktigt att 
materialet under mark ges en bra uppbyggnad, 
en så kallad växtbädd. Nya träd ska ges en 
sammanhållande växtbädd av ”skelettjord” på 
minst 3 meters bredd, där trädet är placerat 
med minst 1,5 m skelettjord på var sida om 
”centrum” träd. En öppen yta runt trädstam ska 
vara minst 1 m². Denna kan fyllas med grus och 
vara avgränsad med kantsten. 

Det fi nns två tänkbara alternativ när det gäller 
markbeläggningen, att befi ntliga betongplat-
tor behålls och återanvänds (växtbädd anläggs 
undertill). Alternativ 2 är att markbeläggningen 
ses över enligt stadsmiljöpolicyn stadens golv. 

Planteringsytor runt träd bör ges en tydlig 
avgränsning: exempelvis en ram av storgatsten 
samt grus, fraktfraktion 5-8 mm eller 8-12 mm 
mm invid träd.

Gång- och cykelytor 

När det gäller gång- och cykelstråkets utform-
ning fi nns det behov av att göra en översyn vad 
gäller både markmaterial och disposition. Detta 
behandlas endast översiktligt i Förstudien. 
Tänkbara alternativ som har diskuterats under 
arbetets gång på de trånga sektionerna är att 
växla fälten mellan gång och cykelytor eller att 
förlägga cykelfält i gatan. 

Utformning av nya markmaterial i gång- och 
cykelytor bygger på ett nära samarbete med 
Trafi kkontoret. Vilka markmaterial som ska 
planeras bestäms i anslutning till den detalj-
projektering som ny trädplantering kräver. 

4.2 VÄXTBÄDDAR
Om man ser till ett träds vatten- och närings-
behov bör växtbädden vara >16 m³ stor. I jäm-
förelse kan nämnas att träd som nyplanterades 
på Avenyn (år 1995-98) hade en sammanhäng-
ande växtbädd med skelettjord ca18 m³/träd 
(varav 35% jord och 65% sten). 

I Göteborgs stad fi nns framför allt två doku-
ment som tekniskt beskriver vilka krav 
kommunen ställer på utförandet vid plan-
tering av gatuträd. Det är trafi kkontorets 

Projekterings- och utförandeanvisningar (TPU) 
och Park- och naturförvaltningens anvisning för 
arbeten i park och naturanläggningar.

Växtbäddar  i Linnégatan bör vara samman-
hängande inom varje kvarter, så kallade längs-
gående växtbäddar . Växtbädd behöver inte 
vara så djupa men att de är långsträcka är en 
fördel. 

3 meter (min)

Viktigt för växtbäddar i Linnegatan: 
• Växtbädd av typen ”Skelettjord”

• Växtbäddens djup 1 meter

• Växtbäddens bredd minst 3 meter 

• Öppen yta runt stam minst 1 m².



21

Förstudie för utbyte av träd  i Linnégatan

4.3 VAL AV ALLÉTRÄD
Vilka trädarter som ska planteras avgörs av  
fl era faktorer. Hänsyn ska tas till gatans bredd, 
karaktär, markförhållanden mm Även aspekter 
som trädarters olika arkitektonisk karaktär, 
kulturhistoria, samt driftaspekter. I första hand 
väljs arter som är tåliga mot luftföroreningar, 
torka och vägsalt.

Linnégatans gaturum har två olika sektioner.
Den norra delen av Linnégatan har en smalare 
sektion. Det snäva gaturummet kräver smalkro-
niga träd, för att bland annat inte komma för 
nära fasaderna. Den södra delen av gatan har en 
bred gatusektion. Det är ett stort gaturum som 
klarar bredare träd, men som ändå inte växer 
in över förträdgårdarna. En annan viktig faktor 
är att trafi ken ligger nära träden som måste 
tåla att stammas upp till 4,60 meter över mark. 
Därför bör träden bli minst 15 meter höga med 
en fyllig krona som inte är alltför nedhängande. 
Ett förslag är att välja samma trädslag med 
olika namnsorter som har olika växtsätt men 
lika blad. (bredkronigt/smalkronigt). 

Ett tänkbart förslag är att i kvarteret vid Haga-
bion endast plantera på den västra sidan, efter-
som just det kvarteret har en annan disposition. 
Där kan man välja en helt annorlunda trädart 
som ex v ger mer blomning. 

Vilka trädarter som ska planteras bestäms 
i anslutning till den detaljprojektering som 
ny trädplantering kräver. Hänsyn ska tas till 
gatans bredd, karaktär, markförhållanden mm.

Tänkbara trädsorter 
Tänkbara trädkombinationer- (normalstora 
alléträd+ smalkroniga alléträd)

• Bergek- (Quercus petrea) + Pelarformad ek 
(Quercus robur ’Fastigiate Koster’) 

• Rödlönn- (Acer rubrum ’Red Sunset’), + Smal-
kronig Rödlönn (Acer rubrum’Scanlon’) 

• Lind- (Tilia tomentosa ’Brabant’) + klippt/
beskuren lind (fi nns ingen bra pelarform tillhö-
rande denna )

• Robinia- (Robinia pseudoacasia ’Bessoniana’)

• Junimagnolia (Magnolia hypoleuca) som 
blommande inslag 

4.4 NYA TRÄD
Det är cirka 160 nya träd som föreslås i Lin-
négatan. Trädens nya placering följer i stort sett 
dagens lägen, men hänsyn har tagits till sikt i 
korsningar, att få ett jämnt c/c- avstånd mellan 
träden i varje kvarter samt att undvika konfl ikt 
med ledningar, belysningsstolpar och linor. 

Förslaget fi nns redovisas i detalj på ritning i 
separat bilaga. 

Trädplanteringarna förutsätter ibland viss 
ombyggnad av gatan/breddningav trottoaren.

Förslagen till placering av de nya träden har 
bland annat föregåtts av studier av lednings-
kartor. Dessa grova studier behöver emellertid 
kompletteras med mer noggranna undersök-
ningar då trädplanteringarna detaljprojekteras. 

Vid projektering av träd över ledningskulvertar 
eller underbyggnader måste jorddjupet och 
bärigheten undersökas.

Träd skall ej placeras omedelbart intill 
övergångsställe.

Förslaget till trädplanteringar har ej tagit hän-
syn till entréer, skyltar och belysningsstolpar i 
detalj. Detta bör studeras mer ingående i sam-
band med detaljprojekteringen.

På de platser där nya träd föreslås måste gatu-
utrymmet reserveras härför så att inte nya 
ledningar förläggs dit.

Trädförslagen saknar artangivelse. En lista 
på tänkbara arter och sorter fi nns på nästa 
uppslag.
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Ek

Det fi nns fl ertal ek som lämpar sig som stadsträd.

Bergek- Quercus petrea  

Stort träd med genomgående stam och regelbunden bred 
krona. h=20-25m och br=15m

Pelarformad ek - Quercus robur ’Fastigiate Koster’ 

Smalkroniga sorter inom ek. Sorten ”Koster” en pelarek 
med en tät och smal krona, anses smalast av pelarsor-
terna. h=15-20m, br 3=-4m 

Foton på detta uppslag är från Brun plantskola, Tyskland

Rödlönn

Rödlönn fi nns i ett fl ertalet namnsorter. 
Det är ett snabbväxande stort träd med 
upprättväxande grenar i en till en början 
smal krona som senare blir oval till rund. 
Ljust bladverk och fi n röd höstfärg.

Acer rubrum ’Red Sunset’ 

Höjden blir 10-15 m och br=8-10m 

 

Acer rubrum’Scanlon’

Smalkronig sort inom  Rödlönn, höjden 
blir ca 10-12 m och br=ca 3-4 m 
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Lind

Tilia är ett stort släkte lämpligt som stadsträd 
med många namnsorter. Silverlinden är en tänk-
bar sort som har ljust bladverk tack vare de vita 
bladundersidor. Den blommar senare än andra 
lindar. Om det är en smalare sektion kan klippt 
Silverlind (Tilia tomentosa) vara en variant, då 
det saknas smalkroning sort. 

Tilia tomentosa ’Brabant’

Höjden blir 20-25m och 
bredd=12-18m 

Robinia

Robinia är ett gracilt träd med en lätt grönska, 
lämpligt som stadsträd. Ljust grönt bladverk 
och grenverk med en speciell karaktär. Robinian 
har en tät oval krona. 

Robinia pseudoacasia ’Bessoniana’ 

Höjden blir 20-25m högt 
och bredd=10-12m  

Bra smalkronig sort fi nns 
men är inte så bra

Träd som ger blommande inslag

Junimagnolia 

Magnolia hypoleuca

  

Prydnadskörsbär 

Prunus släktet innehåller medelstora stadsträd 
som kännetecknas av en iögonfallande blomm-
ning och fi n höstfärg. 

Prunus ’Sunset Boulevard’

Höjden blir 10-12m och bredd=3-5m. Bild nedan 
tagen på denna sorts träd från Skånegatan med 
blommning i maj 2011. 

Bra smalkronig sort saknas

Foton på detta uppslag är från Brun plantskola, Tyskland
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4.5 NYA TRÄD- PRINCIPRITNING
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4.6 GATA, MÖBLER, BELYSNING
När träden ska bytas utmed Linnégatan fi nns 
goda möjligheter att se över både markmaterial, 
disposition av parkering och disposition av 
gatans möbler, (soffor, papperskorgar, pollare) 
samt belysningen. 

När det gäller ny markutrusting som bänkar, 
papperskorgar, cykelställ och pollare skall de 
följa den policy som är under framtagande samt 
att det ska vara enhetligt i hela stråket. 

En enklare principlösning för ett kvarter fi nns 
redovisad nedan. Principen innebär att det bör 
vara cykel-P (för 8-10 cyklar) på var sida om 
gatan i varje kvarter i anslutning till korsningar 
och passager. 

I den norra delen (smala sektion) är det mer 
lämpligt med vinklade cykelställ. 

Papperskorgarna kan behöva fl yttas så att 
de står vid gångpassage och övergångsställe 
utmed Linnégatan.

Placering av möbler och fundament till exem-
pelvis cykelställ och bänkar ska göras på ett 
sådant sätt att de stör trädens rotsystem så lite 
som möjligt.

Framtida parkering/angöring bör ske utmed 
trottoarerna på Linnégatans båda sidor. 
Utformningen bör vara konsekvent med bilar 
helt utanför trottoar. De P-platser som fi nns 
mellan träden föreslås tas bort. Denna fråga 

behöver dock utredas vidare och studeras mer 
ingående i samband med detaljprojekteringen. 

När det gäller belysning behöver gång- och 
cykelytor ses över. Belysningen är relativt svag 
och ojämn. Det förekommer olika stolpar och 
armaturer. Ny belysning bör om möjligt anpas-
sas till befi ntlig situation, enstaka tvärgående 
ledningar måste tas hänsyn till. 

växtbädd=skelettjord

bänkar

cykel-P

möbleringszon

bänkar

cykel-P

gångyta
ev cykel

möbleringszon

gångyta
ev cykel
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5 FORTSATT ARBETE  

Denna rapport skickas på remiss under våren 2011. Därefter kommer beslut om fortsatt arbete.

Frågor vi vill belysa att arbeta vidare är :

• Belysning

• Markutrustning som bänkar och papperskorgar, uteserveringar, skyltning mm - skulle kunna 
vara en egen policy för denna gata
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6 KÄLLFÖRTECKNING

Stadens golv- policy för markbeläggningar i Göteborg, remissutgåva 2010-10-22 Trädpolicy- Göte-
borgs stad

Sveriges lantbruksuniversitet SLU, institutionen för Landskapsplanering, Kjell Lundquist; munt-
liga information om trädalléer och historiska aspekter, 2010. 

Träd i Göteborg katalog över lämpliga gatu- och stadsträd

TPU- Trafi kkontorets Projektering och Utförande anvisningar

TPU – trafi kkontorets projekterings- och utförandeanvisningar, http://www.trafi kkontoret.gote-
borg.se/tpu/kapitel A3.

Trafi kkontoret Göteborg; utrymmesbehov för spårväg- standardritning 1993-12-01

Trafi kkontoret Göteborg;  Förslag till utformning av korsningen Vasagatan-Viktoriagatan. Ränt-
fors Ark 2001-02-15

VA-Forsk: ”Trädrötter och ledningar”, Orvesten, Kristoffersson, Stål VA-Forsk 31, 2003
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Förslag nya träd ritning A1 format på separat CD

ritning L18-01 skala 1:400

ritning L18-02 skala 1:400

ritning L18-03 skala 1:400

ritning L18-04 skala 1:400

 



Ritning ”Utdrag ur Samlingskartverk för Ledningar”, Göteborgs kommun sammanlagd med förslag nya träd ritning A1 format på 
separat CD

ritning L18-11 skala 1:400

ritning L18-12 skala 1:400

ritning L18-13 skala 1:400

ritning L18-14 skala 1:400

 



 Bilaga - Standardritning: Utrymmesbehov för spårväg, standardritning, Göteborgs kommun


