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Natur- och rekreationsvärden 
Bebyggelsen inom planområdet avgränsas av uppvuxen lövvegetation. Allö förskolas 
skolgård är lummig med fina kvaliteter. I nord-sydlig riktning växer en trädrad med 
oxel från 1960-talet som planterades i samband med uppförandet av den numera rivna 
verkstadsskolan Allöskolan. Utmed Croniusgatan finns en ännu äldre trädrad som 
omfattas av det generella biotopskyddet som enkelsidig allé. Träd saknas i raden varpå 
behov finns att fylla på med fler träd. 300 meter söder om planområdet ligger park- och 
naturområdet Utanverken med fina promenadstråk utmed äldre befästningskanaler.  

Planområdet omges av 
barriärer mot nordväst och 
nordöst med banområdet och 
trafikerade vägar. I öster 
finns Råbelövskanalen, i söder 
befästningskanalerna vid 
park/naturområdet 
Utanverken med fina 
promenadmöjligheter och 
höga närrekreationsvärden.  

Gula pilar visar viktiga 
gångkopplingar från 
planområdet över 
kvartersmark till Utanverken.  

I anslutning till planområdet 
är gång- och cykelnätet till 
rekreationsområden och 
målpunkter i staden väl 
utbyggt. GC-väg saknas utmed 
Croniusgatan och 
Kockumsgatan 
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Träd och vegetation 
Träden inom planområdet visar på historiska avtryck hur marken har använts. Äldre 
fruktträd vid Allögården är en rest från tiden då där låg odlingslotter under 1950-talet. 
Trädraden utmed Croniusgatan har troligen tillkommit samtidigt som Östra Kasern och 
trädraden av oxel i nord-sydlig riktning planterades när verkstadsskolan från 1960-
talet var nybyggd. Fastighetsgräns mellan Östra Kasern 3 och nuvarande Östra Kasern 
6 har tidigare gått i  vegetationsridån mellan fastigheterna, denna reglerades om under 
2010-talet. 

Träd inom planområdet har inventerats av Kristianstads kommun 2016 och 2019. Mot 
Croniusgatan utgör den biotopsskyddade trädraden av 5 exemplar av oxel med 
krondiameter 7-10 m (1 oxel har dött och avlägsnats under 2020) samt en lind med 11 
m i krondiameter. Utmed Vattentornsvägen och Snapphanevägen har tidigare 
trädplanteringar ersatts med en ung plantering av turkisk ek och pelarek med 
krondiamter 1-2 m. Den norra förskolegården har ung vegetationen som fått fina 
kvaliteter. I planområdets nordvästra del har ädellövträd som ginnalalönn och 
naverlönn blandats med vintergröna träd;  tuja och ceder, samt med snabbväxande 
pionjärträd; salix, vide och lärkträd. Här återkommer också mannaask, ceder, en vuxen 
silverlönn med krondiameter 7 m, samt en gammal ginnalalönn med krondiameter 9 m. 
Mot förskolans entré växer blodplommon och österrikisk oxel blandat med sälg och 
vide. Mot Allögården växer fruktträd av äpple- och päronsort. Utanför den sydöstra 
delen av planområdet står ett gammalt svart mullbärsträd med 10 m i kronomfång. 
Söder om Allögården växer en gammal hästkastanj med 19 m i krondiameter och 330 
cm i stamomfång.  

  

 

Träd av bra kvalité: Rad 1. Liguster. Mycket fint exemplar av hög ålder (C.) 
Rad 2. I område O-P fin vegetation av bl.a. lärkträd, tuja och ginnalalönn (se karta) 
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A. Trädrad av oxel 13 st, varav en har måttlig vitalitet 
B. Trädrad av oxel 5 st, biotopskyddad utmed Croniusgatan.  Måttlig vitalitet, krondiameter  7-10 m 
C. Liguster, mycket fint exemplar av hög ålder. Förnyar sig kontinuerligt, god prognos 
D. Valnöt, äldre träd, dålig vitalitet behöver tas bort 
E. Lind. Krondiameter 11 m 
F. Hästkastanj, stort uppvuxet exemplar av god vitalitet. Krondiameter 19 m 
G. Ridå av häckkaragan, hög ridå med stor förekomst av avarter. På flera ställen är ridån gles. 
H. Ridå av häckkaragan, hög ridå med stor förekomst av avarter. På flera ställen är ridån gles. 
I. Gammal uppvuxen buskridå av körsbärskornell med stort visuellt värde mot Snapphanevägen. 

Buskaget skyddar småfåglar och dess blomning gynnar pollinerare. 
J. Grupp av äldre fruktträd, krondiameter över 7 m. Skador 
K. Mullbärsträd 
L. Grupp; österrikisk oxel, vide 
M. Silverlönn. Flerstammig. Mycket fint skick. Krondiameter över 7 m, Kärrek 2 fina exemplar, se 

värdering 
N. Grupp av tuja, ginnalalönn, ek, naverlönn. Mycket fina exemplar 
O. Grupp av lärk, tuja, ginnalalönn. Mycket fina exemplar 
P. Grupp av lärk, tuja ginnalalönn. Mycket fina exemplar 
Q. Grupp av blodplommon, fint miljövärde 
R.  Ginnalalönn. Dåligt skick 
S. Päronträd. Dåligt skick 
T. Rönn. Dåligt skick 
U. Pelarek, trädplantering ung 
V. Turkisk ek, trädplantering ung 
W. Kornell 
X. Gammal uppvuxen ridå med inslag av fläder samt olika sorters apel 
Y. Skolgård, sälg vide, österrikisk oxel 
Z. Enkelsidig allé av hästkastanj, biotopskyddad, 5 exemplar 
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Vegetation av hög kvalité: Rad 1. Silverlönn (M.) Rad 2. Kärrek (M.)  
Rad 3. Körsbärskornell (I.) Rad 4. Blodplommon, vissa av träden har mindre skador men utgör 
höga miljömässiga kvalitéer (Q.) 
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Värdering enligt Alnarpsmodellen 
Inom följande områden har träd värderats 
av anläggningsavdelningen på tekniska 
förvaltningen enligt Alnarpsmodellen, 
under våren 2020. För trädrader/grupper 
av träd visar beräkningarna ett 
genomsnitt. Nedan redovisas trädens 
värde, värdering av trädets skador och 
vitalitet,  etableringskostnad och 
återställningskostnad. 

Beräkningarna av trädens värde baseras 
på basvärde, diameter, area och pris per 
cm2. Etableringskostnad utgörs av  
planterings- och etableringskostnad beroende av vilken typ av mark det är.  
Återställningskostnaden visar den monetära kostnaden för att ersätta trädresursen och  
baseras på de tre kategorierna ovan: Trädets återställningskostnad = (trädets värde x 
skador och vitalitet) + etableringskostnad. 

TRÄDRAD AV OXEL, 13 ST (A)SORBUS INTERMEDIA 
Värde per träd 202 136 sek 
Skador och vitalitet 0,75 
Etableringskostnad 75 000 sek 
Återställningskostnad per träd 226 602 sek 

ENKELSIDIG ALLÉ,  6 ST, CROONIUSGATAN (B)  
SORBUS INTERMEDIA 
Värde per träd 619 043 sek 
Skador och vitalitet 0,69 
Etableringskostnad 75 000 sek 
Återställningskostnad per träd 500 592 sek 

ÖSTERRIKISK OXEL (L) 
SORBUS AUCUPARIA AUSTRIACA FK GOTTSUNDA 
Värde per träd 29 733 sek 
Skador och vitalitet 0,69 
Etableringskostnad 26 851 sek 
Återställningskostnad per träd 47 292 sek 

BLODPLOMMON (Q)  
PRUNUS PADUS ’COLORATA’ 
Värde per träd 42 322 sek 
Skador och vitalitet 0,69 

Trädrad av oxel (A) 

 
 

Enkelsidig allé av oxel (B) 

 
 

Grupp av blodplommon (Q) 

 
 

Områden som har värderats i rött 

 
 



 Sign 
   

 

8 (9) 
 
 

 
 

 

Etableringskostnad 26 851 sek 
Återställningskostnad per träd 55 947 sek 

KÄRREK 1 (M)  
QUERCUS PALUSTRIS  
Trädets värde 69 737 sek 
Skador och vitalitet 1 
Etableringskostnad 36 521 sek 
Återställningskostnad 106 257 sek 

KÄRREK 2 (M)  
QUERCUS PALUSTRIS 
Trädets värde 59 996 sek 
Skador och vitalitet 0,875 
Etableringskostnad 32 816 sek 
Återställningskostnad 85 313 sek 

LIND (E)  
TILIA CORDATA 
Trädets värde 442 157 sek 
Skador och vitalitet 0,69 
Etableringskostnad 75 000 sek 
Återställningskostnad 378 983 sek  

  

Kärrek  (M) 

 
 

Lind  (E) 
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Sammanfattning: 
Vegetationen inom planområdet är en befintlig resurs av högt värde. Utmärkande träd 
utgörs av en enkelsidig allé av oxel och en lind utmed Croniusgatan, trädrad bestående 
av 13 exemplar av oxel, en flerstammig silverlönn och exemplar av kärrek i område M, 
se kartbild och foto ovan. Utmärkande buskage utgörs av körsbärskornell (I) samt ridå 
av liguster (C) av hög ålder vid transformatorstationen vid Croniusgatan (troligen från 
1960-1970-tal). Ridån är livskraftig och förnyar sig genom grenskott. Den 
biotopskyddade allén med 5 st oxel har mycket högt miljövärde, trädraden behöver 
fyllas på med nya träd som har tagits bort. Ett träd i allén värderas till ca 600 000 sek 
och är en resurs för staden. Dock har tecken på att trädens vitalitet försämrats visats 
under år 2020. Även befintlig enkelsidig allé av hästkastanj utmed Kockumsgatan har 
ett högt värde, men har inte inventerats eller värderats i samband med planarbetet då 
den ligger utanför planerad skoltomt. 

Planteringen av körsbärskornell utmed Snapphanevägen har visuellt värde mot 
Snapphanevägen samt högt värde för fåglar, smådjur och pollinatörer.  

Vegetationsridån av häckkaragan som markerar tidigare gränsdragning mot 
Allögårdens fastighet har som helhet värde för den biologiska mångfalden. 
Vegetationen i sig har skador från felaktig beskärning, ridån är på flera ställen gles och 
med stor förekomst av avarter, exemplaren är klena här finns inga kraftiga träd. 

Flera träd har fått skador från gräsklippning och felaktig beskärning. Följande kan ej 
bevaras: Äldre solitär ginnalalönn (R.) och päronträd (S.) i norr. Solitärt valnötsträd 
(D.). 

Trädraden av 13 oxlar i nord-sydlig riktning är ca 60 år, de kan bli ca 150 år. Risk finns 
att träden ej kan bevaras p.g.a. den nya skolans placering. Trädraden har mycket höga 
värden för den biologiska mångfalden, samt visuellt som ridå. Återställningskostnad för 
trädraden enligt Alnarpsmodellen är ca 2 945 826 sek.  
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