
  

 

 

  Bilaga 1.15 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 

Trädplan för landsbygdscentra  

 

2021:  

2022: 650 000 

2023: 650 000 

 

Beskrivning av projektet:  
I FÖP landsbygdscentra belyses vikten av gestaltande grönska i våra landsbygdscentra. Upprättandet av en 

trädplanteringsplan för varje landsbygdscentra framhålls. Trädrader på väl valda ställen kan utgöra entréer 

till bygden samt knyta samman bebyggelsen och markera centrum. Grunden till en trädplanteringsplan 

finns framtagen för respektive landsbygdscentra. Mer arbete krävs för att komplettera på vissa orter. Denna 

äskning baserar sig på att 100 träd planteras/år. I dagsläget uppskattar vi att 4 år krävs för att åtgärda de 

brister i landsbygdscentra som belyses i FÖP.  

 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Påverkar inte andra nämnder.  

 

Syfte/Mål: 
Tillse att även landsbygdscentra förses med gestaltande grönska i form av trädrader. 

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

 

 Kostnad 

100 träd 230 000 

Trädgropar (GM,LB, LM, jord, grov) 75 000 

Plantering, stöttning, etableringsvattning 345 000 

Total kostnad 650 000 
 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Unga träd behöver extra omvårdnad under de 7 första åren. Träden skall göds-

las, trädgropen bör hållas ogräsfri så att konkurrensen om vattnet inte blir för 

stor och trädkronorna behöver uppbyggnadsbeskärning. Den extra driftkostna-

den år 3-7 efter plantering är 350:-/år och träd. Med utgångspunkt att träd-

plantering inleds 2022 kommer den extra driftkostnaden 2024-2031. 

 

Förutom denna kostnad tillkommer risken att träd behöver bytas ut pga ex 

skador eller vandalisering. Hålls återplanteringsbehoven inom rimliga gränser  

belastas den ordinarie driften. Skenar behoven kommer inte alla träd att kunna 

återplanteras. Beskärningsinsatser kommer även att krävas senare i trädens 

liv. Även detta belastar ordinarie drift. 

2022: 

2023: 

2024: 35 000 

2025: 70 000 

2026: 105 000 

2027: 140 000 

2028: 140 000 

2029: 105 000 

2030:70 000 

2031: 35 000 

 

 



  

 

   

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 

 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Träd är viktiga för barn eftersom de ger skugga och skydd från solen. De ökar även trivseln i omgivningen 

och ger ett visst lekvärde när träden växt till sig. 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

En attraktiv ort gynnar även näringslivet.  

 

Demokrati och öppenhet 

Gröna mötesplatser är attraktiva platser. Attraktiva platser lockar fler människor. En plats med människor 

lockar än fler att komma dit och mötas.  

 

Livsmiljö 

Gestaltande grönska ger trevligare miljöer och en bättre livsmiljö. Träd gynnar lokalklimatet genom att de 

ger skugga under varma dagar. Uppväxta träd bidrar till en bättre livsmiljö genom att de dämpar ljud, 

minskar vind, binder luftpartiklar och avger syre. Träd är även viktiga för djur, bla som skydd för fåglar. 

Trädrader ökar orienterbarheten och lyfter platsers betydelse. 

 

Ekonomi 
 

 

Personal  

 

 


