
Ny plantering träd på Hemse

Bakgrund
Med anledning av Länsstyrelsens beslut att 5 av de träd (15st) som togs bort våren 2022 omfattas 
av biotopskydd så kommer Trafikverket att återplantera minst 5 nya träd på Hemse. 
Fyra olika platser som i ett första skede har ansetts möjliga har utretts för att välja plats för 
återplantering.

Förutsättningar
Lämplig plats för nyplantering bör/ska uppfylla vissa kriterier listade nedan.
Dessa kriterier tas med i utvärdering av plats som bör väljas.

1.   Träden ska vara inom Trafikverkets vägområde (gula vägar på kartan nedan).
2.   Träden bör vara så centralt placerade på Hemse som det är möjligt.
3.   Det ska vara en gynnsam plats för träden att etablera sig på.
4.   Etablerade träd ska inte påverka angränsande fastigheter.
5.   Etablerade träd ska inte påverka väganordning.
6.   Etablerade träd ska inte påverka belysnings avsedda funktion.
7.   Etablerade träd ska inte begränsa fri sikt från utfarter eller dylikt.
8.   Etablerade träd ska inte påverka möjligheten att underhålla befintliga ledningar under mark.
9.   Etablerade träd bör inte leda till att platsen uppfattas som otrygg.
10. Etablerade träd ska inte påverka tillgängligheten för medborgare med olika 

funktionsvariationer.

Platser som i en första grovbedömning anses möjliga, röd markering
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Kriterie
nr

Plats 1 Plats 2 Plats 3 Plats 4 Notering

1

2 - - - 1. centralt övriga vid infarter till Hemse

3 X 1. GC-väg platsbrist avstånd

4

5 X 1. GC-väg

6

7 X X
8 1. El N och S delen

VA korsande S delen / mitt på
3. El V delen
4. OPTO korsande S delen

OK = medger plats för minst 5 träd

9

10

Utvärdering i matrisform
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Kommentarer, slutsats och val av plats
Plats nummer 4 vid väg 142 västra sidan norra infarten till Hemse förordas som plats för nya träd.
Främst med motivering att det är den väg som har högst trafik och en allé där blir som ett 
välkomnande till Hemse. Slänt inom vägområde medger utfyllnad flackning för plantering träd.  

Plats nummer 1 hade varit den plats med centralast placering men den faller bort främst av den 
anledningen att det är ledningar under mark, siktförhållanden och nära placering till GC-väg. 
Plats nummer 2 har mindre trafik än plats 4 och dessutom brant innerslänt med begränsad 
möjlighet att flacka ut densamma inom vägområde för plantering. 
Plats nummer 3 har mindre trafik än plats 4 och dessutom brant innerslänt med begränsad 
möjlighet att flacka ut densamma inom vägområde för plantering. 
Placering i kurva vilket medför problem med siktförhållanden. 
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