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Snölega

Snölega kallas en yta, exempelvis en fjällsida, där snön ligger 
kvar längre tid än i omgivningen. Snölegan är hem för ett unikt 
ekosystem, med en stor mångfald arter anpassade till snölegans 
speciella livsmiljö: en relativt hög vintertemperatur, kort växt-
säsong och låg konkurrens mellan arterna. Men i klimatföränd-
ringarnas och den globala uppvärmningens spår riskerar snöle-
gorna att försvinna. Konsekvenserna för det alpina landskapet 
kan bli omfattande. (Molau och Björk, Göteborgs universitet, i 
tidskriften Nature).
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Läsanvisning

Bakgrund

Luleå Tekniska Universitet driver tillsammans med Gällivare och Kiruna 
kommun samt ett antal företag projektet Attract som syftar till att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer i kallt klimat. Forskning- och utvecklings-
projektet drivs över två år och undersöker exempelvis hur man kan ut-
forma utemiljön i städer så att man hållbart kan hantera snö, snösmältning 
och stora regnmängder.

Frågeställningen är om man kan ha kvar snön istället för att köra bort den? 
Allt för att minska transporter och därmed minska utsläpp av koldioxid 
och luftföroreningar som partiklar och kväveoxider – för ekologiskt håll-
barhet. Minskade kostnader för snöhantering är också ekonomiskt hållbart. 
Vintern och snön är en del av vår norrbottniska verklighet och kan bidra 
till trevnad och rekreation, vilket är positivt för den sociala hållbarheten i 
ett långt perspektiv.

Syfte och mål

Arbetets syfte är att samla kunskapen om växter och snö i kallt klimat på 
en grundläggande nivå för professionella planerare och projektörer.

Målet är att snöhantering och växter i kallt klimat tillämpas på ett innova-
tivt, funktionellt och attraktivt sätt vid nybyggnad och ombyggnad av våra 
offentliga miljöer.

Avgränsning

Arbetet fokuserar på allmän platsmark, det vill säga parker och gator, i den 
centrala staden. Här hanteras inte kvartersmark, varken offentlig och privat, 
men rapportens problemställningar och lösningar går att självklart att till-
lämpa även i de fallen. 

Hög tillgänglighet, trygghet och säkerhet tas inte upp, men vikten av dessa 
är underförstådd i resonemangen.

Metod

Först beskrivs snö- och halkhantering i staden för att ge förståelse för 
viktig funktion, som behövs för att en stad i kallt klimat ska fungera under 
vinterhalvåret. Olika praktiska, miljömässiga och estetiska frågor tas upp på 
ett orienterande plan.

Kapitlet om växter och snö i kallt klimat handlar om växters biologiska för-
utsättningar och behov. Konsekvenserna och anpassningar till aktuella och 
framtida klimatförändringar tas upp på en principiell nivå. Tillgång på rätt 

växtmaterial och hur vi kan använda det i snörika trakter är slutligen en 
avgörande fråga för att skapa funktionella och trivsamma stadsmiljöer.

Efter det följer några exempel på tillämpningar i parker och på tre olika 
stadsgator: en gågata, en bostadsgata nära gågatan och en bostadsgata 
av yngre datum, längre bort från gågatan. Exemplen är tillämpbara i hela 
Norrbotten, om man skalar upp snömängder och kyla samt tar hänsyn till 
växtzonerna vid växtval. Exemplen går ner i detalj i plan och sektion samt 
föreslår lösningar och förebyggande åtgärder av olika slag. Val av markma-
terial, växter, utrustning, höjdsättning och avvattning samt snöhantering 
diskuteras.

Därefter förs en diskussion kring arbetets frågeställningar, som avslutas 
med eventuella uppslag för fortsatt arbete kring ämnet. Vidare redovisas 
källor och lästips.

I slutet av rapporten ligger en bilaga med en växtförteckning över härdiga 
och snötåliga växter. Växtförteckningen har ett fokus på växtzonerna 7 och 
8, som Gällivare respektive Kiruna ligger i. I skyddade lägen – och med 
kunskap om vad växter behöver, liksom klimatförändrinagr kan växtzonen 
förbättras 1-2 zoner!

Parkpromenad i rimfrost. Fotograf Susanne Lindholm
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Vinter i staden

Planera för snö

Det finns ofta inte plats att lagra den snö som kommer ens under en vanlig 
vinter, utan den måste köras bort till en snödeponi, ofta i utkanten av sta-
den. Att kunna mellanlagra snö sänker transportkostnader och jämnar ut 
arbetsinsatsen under säsongen. I Helsingfors och Jyväskylä visar beräkning-
ar att snölagring till närupplag av 30 % totala mängden snö sänker kostna-
derna med 19 %. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 12 
% (i Luleå upp till 41% [Reinosdotter et al., 2007]). Om all snö hanteras på 
detta sätt, minskar kostnaderna med 64 %.

Slutsatsen är att lokala snöupplag ska planeras in som en särskild markan-
vändning. särskilt i nya områden. Förutsättningar som behöver beaktas är 
bland annat dränering, geoteknik, hydrologi och topografi. Skräpplockning 
och sandsopning behöver göras när upplaget smält bort. (Keskinen, 2012)

Röja snö

Snöröjning är ofta en akut insats som ska ske över en kort intensiv tids-
period under på många sätt svåra omständigheter: ymnigt snöfall, trånga 
utrymmen, andra fordon och trafikanter som vill fram, samt ofta i mörker 
och dessutom nattetid. Sikten är dålig och markens detaljer syns inte under 
snön. Efter snöfallet och plogningen hyvlas gatorna fria från snö och is. 
Med snöslunga kopplad till lastbil tas snön upp och körs till snödeponi.

Turunen (1991) har presenterat en metod för att dela in snölagringsområ-
den längs vägar. Han föreslår fyra klasser:

God – all snö ryms under alla vintrar, bredden på snöupplags-
området begränsar inte plogningshastigheten.

Tillfredsställande – all snö ryms under alla vintrar, bredden på 
snöupplagsområdet begränsar dock plogningshastigheten.

Tillräcklig – det mesta av snön ryms under vintern, men snöri-
ka vintrar behöver snön forslas bort.

Tillfällig – snön från ett rejält snöfall (100 mm) ryms.

I tätorternas centrum bör man eftersträvan efter klassen Till-
fredsställand, men ofta är klassen tillräcklig.

Trafi kverket i Finland (2010) har uppdaterat kraven på snölagringsområden 
intill bullerplank enligt dessa klasser. (A är bredden på det område som 
snöröjs på samma sida som snöupplagringsområdet.):

Tillfredsställande bredd, Norra Finland, L=0,7*A.

Tillräcklig bredd, Norra Finland L=0,5*A. Snöröjningens faser och fordon. Fotograf Susanne Lindholm.
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Lagra snö

Snöns renhet påverkas bland annat av trafikmängden. Snön på gator med 
trafik under 5000 fordon per dygn kan läggas på närupplag eller i vatten. 
5000–10000 fordon per dygn innebär kan lagras på närupplag, men inte i 
vatten. Det innebär att i många stadscentrum är snön relativt ren, men is-
tället saknas ofta plats för närupplag. (Reinosdotter 2007). Det är svårt att 
avvara tillräckligt med utrymmen i staden, särskilt när markvärdena är höga.

På gator kan parkeringsfickor användas för tillfälliga snöupplag. I centrum är 
korsningar och smala refuger tillfälliga upplag av snö. Snön behöver flyttas 
forslas bort, den dåliga sikten blir en trafiksäkerhetsrisk. Visserligen trafi-
kanterna blir försiktigare, men snöupplagen är ändå ett hinder i stadsmiljö. 

Längre mellanlagring av snö är möjlig i gatusektionens refuger om de är 
minst 3–4 meter breda, vid körytor på båda sidor. Då kan man med plog 
trycka in snö på refugerna. Om de är smalare ramlar snön tillbaka ut på 
gatan eller gång- och cykelbanan. Snövallen i refugen får bli högst 0,8 meter 
hög, med tanke på trafiksäkerheten. Snö som ligger kvar i refugerna på vå-
ren tenderar att rinna ut som vatten dagtid och sedan frysa till halkiga isar 
kvällar och nätter. I allmänhet körs snön därför bort på våren.

Om platserna för tillfälliga snöupplag är stora och ligger på trafiksäkra ställ-
en kan man låta snön ligga kvar längre. Närupplagen för snö placeras därför 
ofta på öppna grönytor i parker och på bostadsgårdar, där snöhögarna är 
en stor tillgång för barn att leka i. Snöupplag fungerar i allmänhet bättre ute 
i bostadsområden än i centrum.

På våren är inte upplagen lika trevliga att ha i närheten. Boende klagar 
ibland på upplagens förfulande av områden, genom att skräp och halkbe-
kämpningsmaterial kommer fram på våren. Vegetationen vid upplagen får 
ofta en senare start, vilket bidrar till det trista intrycket. Närupplagen kan 
skada mark, växtlighet, minska biologisk mångfald och orsaka dränerings-
problem samt översvämningar. (Reinosdotter 2007)

För att snöupplag ska vara användbara och ekonomiska är volym och 
placering avgörande. Uleåborgs stad har ett längsta avstånd på 75 meter till 
lokalt snöupplag. Det innebär att varje kvarter behöver ett snöupplag.
I Kuopio stad finns 30-talet närupplag, vardera på cirka 1000–2000 kvm. 
Det ideala avståndet mellan närupplagen är maximalt tre kilometer. 
(Kuopio stad, 2009)

Bekämpa halka

Sand är bra för halkbekämpning och lätt att sopa upp. Man kan lämnas kvar 
på gräsmattor, eftersom gräs blir tåligare av dressing. Sanden väljs ändå 
bort då den är en ändlig resurs och helst ska användas med salt. Alla kom-
muner använder inte salt, då många gatuträd är känsliga för salt. I stället kan 
makadam i fraktionen 2-4 eller 2-6 vara effektivare än sand då grovleken 
gör att den inte försvinner i nya isskorpor. I Stockholm används en metod 
för gång- och cykelvägar, där snöröjningsfordonet både plogar, sopar rent 
asfalten och saltar. Det ger snö- och isfria cykelvägar ner till -7–-10°C.

Samverka över gränser

Gator och parker är allmän platsmark i detaljplanelagda områden. Skol-
gårdar är fastighetsmark. Om man kan samordna snöhanteringen, kan 
exempelvis stora öppna, men på vintern oanvända, markytor på skolgårdar 
användas som snöupplag, om snön som läggs där är ren från föroreningar 
och skräp. Då kan snön vara en del av lekmöjligheterna för barn och ung-
dom, både under skoltid och kvällstid.

Förebygga skador av snöhantering

Snöröjning är en konst under tidspress. Det blir lätt skador på vegetation 
och mark. Skadorna åtgärdas vanligtvis på våren och sommaren, men upp-
repade skador gör att resultatet blir mindre bra och kostnaderna påtagliga. 
Filmen "Talvimaisemaa luo auraaja" (Plogaren skapar vinterlandskap) visar 
varför och hur man ska undvika skador av snöröjning. Språket är fi nska, 
men fi lmen är instruktiv:

https://www.youtube.com/watch?v=RWUGJMJBW-Q

Underlätta och undvika snöhantering

Det är det viktigt att underlätta för snöhanteringen av många skäl, men 
utan att sänka kraven på attraktivitet i stadens rum, gator och parker. Det 
kan gälla den utrustning och de konstruktioner som finns i gaturummet. 
Exempelvis kan busshållplatsers tak och cykeltak utformas så att antalet 
stolpar minimeras. På så sätt kommer snöröjningsfordonet åt snön intill 
och under taken enkelt. Tillgängligheten och funktionen för bussresenärer 
och cyklister ökar också, när inga besvärliga snösträngar är i vägen.

I bostadsområden kan man delvis bygga bort snöhanteringen, till exempel 
genom överbyggda parkeringar – ett slag stora carports.

På riktigt trånga ställen med mycket människor i rörelse, som gågator och 
vid entréer, kan markvärme vara ett alternativ till snöröjning.

Överbyggda parkeringar i trånga lägen minskar behovet av och underlättar snö-
röjning, Sundshusen, Luleå. © Blom 2013.

Cykeltak, busshållplatstak och skärmtak längs byggnader samt markvärme kan 
underlätta snöröjningen. Fotograf Linn Adolfsson, utom den nedersta av okänd.
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Använda växter smart

Med busk- och trädplanteringar kan man styra något var snön i området 
lägger sig. Genom deras placering och höjd minskar eller förstärks vinden 
och indirekt var snön hamnar. Samma effekt kan uppnås med staket och 
plank. Där det blåser driver torr snö bort och behovet av snöröjning mins-
kar. I läområdena samlas snön, som skyddar växter och skapa lekmöjlighe-
ter. Varierande höjder och tätheter i växtsätt ger bra lä.

Använda växter snyggt

För att skapa rum och gränser i utemiljön använder man gärna buskage 
och häckar, friväxande eller klippta. Klippta häckar, med bred bas och sma-
lare topp, tål snötryck bättre än friväxande buskar (undantaget till exem-
pel låga spireor, stadiga/stela buskar som syrén och vresrosor, se växtlista. 
Höga perenner kan utgöra häckar sommartid, medan de tål att ligga under 
snöupplag på vintern. 

Om man är hårdgjord med asfalt, betongmarkplattor eller annat markma-
terial kan man använda växter för säsongen i krukor. Det kan vara som-
marblommor i urnor eller små lövträd alternativt buskar i urnor. Urnorna 
med vedartat växtmaterial måste tas in för vintern och förvaras frostfritt, 
eftersom rötterna inte tål långvarig frost. Om urnan har stor volym och är 
välisolerad kan man pröva att ha dem utomhus.

Stärka växterna

I parker och på gårdar kan man förbättra närklimatet genom läplanteringar 
och fl erskiktade planteringar som är temperaturutjämnande och minskar 
vinden, men också solens torkstress på växter. Växterna blir förhoppnings-
vis stora, starka och friska, med en ökad tålighet mot snöskador. 

Nordliga vindar på vintern är alltid kalla och utmanande för både 
människor och växter. Övriga årstider är det förhärskande vindriktningar 
som ska dämpas. Samtidigt ska solen komma åt att värma, så skyddande 
planteringar bör vara lägre åt öster, syd och väster.

20 cm snötäcke (helst luftigt) krävs för isolerande effekt mot kyla för gräs, 
perenner och låga buskar samt vitala delar på rosor, övriga buskar och träd. 
Man kan lägga grankvistar på särskilt viktiga perenna planteringar, för att 
skapa luftighet.

Vid ökad nederbörd kan planteringar behöva dräneras. Det kan ske med 
väldränerade växtbäddar (sand, grus etc), dränering av växtbäddens botten 
genom uppluckrad terrass eller dränledningar och genom upphöjda växt-
bäddar (kullar) iförhållande till omgivande mark eller växtbäddar i slänter. 

Perenner som ska ligga under snöhögar måste tåla stående väta, särskilt vid 
barfrost. Perenner ska inte beskäras på hösten utan på våren för minskad 
risk för frostskador under vintern.

Växter och snö i 
kallt klimat

Hitta och bevara rätt proveniens

För att växter ska klara den miljö de ska leva i är det grundläggande att de 
har rätt genetisk härkomst, så kallad proveniens. Om man tar en björk från 
skogen har den ärvt de viktigaste egenskaper för härdighet, som gör att 
den ska klara sig. Det fi nns också viss variation i frömaterialet för att arten 
ska kunna klara olika slags förändringar. För odlat växtmaterial, särskilt 
av annat ursprung än det lokala, är rätt proveniens helt avgörande för en 
överlevnad och god utveckling.

Öberg och Isaksson, Hushållningssällskapet i Norrbotten har skrivit om 
värdet av äldre växtmaterial i våra nordligaste län.

När gamla kultivarer, kloner och provenienser försvinner 
minskar den tillgängliga genetiska variationen (genetisk ero-
sion). Den genetiska basen krymper, vilket inte är önskvärt för 
någon region. Speciellt när försvinnande kloner och provenien-
ser (klimatraser) har specifi ka väl beprövade egenskaper med 
välkänd klimatanpassning. Redan i början av 1960-talet började 
de gamla sorterna, klonerna och provenienserna som använts i 
norra Sverige åtminstone de senaste 60–100 åren att försvinna 
från marknaden. Fram till 1960-talets början fanns fortfarande 
ett antal producerande plantskolor kvar i Norrbotten (Hushåll-
ningssällskapets plantskola i Sunderbyn, SJ:s plantskola i Boden 
m. fl . ) som på plats i länet drog upp ett bra växtmaterial anpas-
sat till klimatet. Ofta var ursprunget nordligt och en stor del av 
detta växtmaterial härstammade från Ryssland via Finland.

Av olika skäl lade många av plantskolorna i de nordligaste länen ner pro-
duktionen av det anpassade växtmaterialet under 1960–1990-talet. Ett 
mindre väl anpassat material från plantskolor längre söderut såldes istället, 
konsekvenserna syns idag i många offentliga anläggningar och privata träd-
gårdar. Arter som ett halvsekel tidigare klarade sig bra utvecklas nu dåligt 
– det är rätt art men av fel proveniens!

1980 startade Sveriges Lantbruksuniversitets avdelning för norrländsk träd-
gårdsodling i Öjebyn och Umeå ”Projekt återintroduktion” för att samla 
in och bevara gammalt norrländskt växtmaterialet från järnvägsparker, 
seminarieträdgårdar,  torp och kommunernas äldsta planteringar samt från 
privata trädgårdar.

Idag fi nns plantskolor i Skellefteå, Vojakkala/Torneå och Jakobstad i Finland, 
som gör insatser för att kunna erbjuda ett härdigt växtmaterial. Många 
kommuner ställer nu också krav på rätt proveniens för växtmaterialet.

Välja växter

I rapportens slut fi nns en växtlista över härdiga och snötåliga växter. 
Urvalet är baserat på fl era uppsatser och examensarbeten på Sveriges 
Lantbruksuniversitet, böcker om trädgårdsväxter i norr och nordliga 
plantskolors växtlistor samt utifrån författarens erfarenhet av 25 år som 
landskapsarkitekt i Norrbotten.

Angivna växtzoner, höjder och planteringsavstånd är ungefärliga beroen-
de på växtplatsens förutsättningar respektive funktion. En viss osäkerhet 
fi nns om härdigheten, eftersom man inte alltid kan garantera rätt prove-
niens. Urvalet är gjort för dagens klimat, vilket innebär att fl er arter kan bli 
aktuella på grund av klimatförändringar. Listan är inte komplett beträffande 
härdiga arter, eftersom fokuset har varit på växter användbara i stadsmil-
jöer. Den kommersiella tillgången är en annan osäkerhetsfaktor i enlighet 
med resonemanget i föregående stycke.

Träd, buskar och perenner ska klara snötrycket från snö som faller direkt 
på dem och den som kommer från plogade snövallar och högar. Perenner 
för växtzon 7-8 ska tåla snötryck, invintra tidigt för bra härdighet, vara 
stabila på våren så de inte startar för tidigt och knopparna fryser, vara 
tidigblommande för att hinna med ett fl or innan vintern kommer (särskilt 
viktigt om växterna ligger länge under snöhög). Perenner mår i allmänhet 
bra av ett snötäcke, men tålighet beror många faktorer, se Stärka växterna.

För att få ett känt växtmaterial bör man välja så kallade e-plantor, elit-
plantor, i växtlistan märkta med E. Växterna är utvalda för svenskt klimat, 
vilket ger mindre risk för vinterskador. Provodling ger underlag för säkra 
zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. Plantorna är svenskprodu-
cerade och får en kort väg från producent till konsument och växterna är 
i takt med klimatet där de ska planteras. Att växterna är art- och sortäkta, 
medför att samma växt erhålls vid komplettering eller inköp från olika 
plantskolor. Plantorna är friska, eftersom ett friskt utgångsmaterial ger god 
motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

Anpassa till klimatförändringar

Nederbörden i Norra Norrlands inland fram till 2100 ökar 10-40 % be-
roende på scenario. Det kräver en klimatanpassning till mer nederbörd, i 
form av snö, men också regn.

Temperaturen över året kan komma att öka 2–6 ºC. Växtsäsongen kan där-
med bli 20–60 dagar. Samtidigt har vi fortfarande samma dagslängd, vilket 
kan innebära att växterna inte fullt ut kan ta vara på den längre växtsäsong-
en. Om klimatförändringarna innebär mildare vårar och längre höstar så 
kan växtzonerna fl yttas högre i både latitud och altitud (norrut respektive 
högre upp i fjällen). Det kan leda till större risk för frostskador, eftersom 
växterna invintrar senare. Troligen kommer växtzonerna att fl ytta ett till 
två steg norrut, vilket är positivt då man får ett större urval trädgårdsväx-
ter att välja mellan.

Klimatförändringar, se SMHIs hemsida: http://www.smhi.se
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Blöt snö som tynger buskar och träd kan knäcka grenar och kvistar. Be-
skärning av buskar ger kompaktare och därmed stadigare växter, som tål 
snötyngd bättre. Klippta häckar ska hållas välklippta.  Friväxande buskar och 
träd hålls kompakta genom att långa grenar och kvistar kortas in på ett sätt 
som behåller det naturliga växtsättet, inte så kallad fastighetsskötarklippning 
(friväxande buskar klipps med häcksax på midjenivå). Uppbindning av veka, 
men viktiga buskar, är förebyggande, liksom att skaka bort snö efter snöfall.

Undvika skador av snöröjning

Vid valet av växter till urbana miljöer, gäller det att dels hitta rätt art, dels 
att förebygga skador vid vinterväghållning genom stamskydd, maskinval och 
förebyggande åtgärder som markeringar.

Plantera inte vegetation för nära vägar, gator eller cykelvägar, eller andra 
utsatta ställen. Maskiner ska kunna ta sig fram och det ska fi nnas plats 
för eventuella snövallar på vintern. Plantera heller inte vegetation i trånga 
utrymmen där det blir svårt att passera utan att skada vegetationen. Det 
blir mer kostnadseffektivt jämfört med att behöva byta ut dem när det har 
uppstått skador. 

Gatuträd löper hela tiden risk för påkörningsskador av bilar, gräsklippa-
re och snöröjningsmaskiner, men också att man lägger upp snövallar på 
vegetationen. Snöslungor ger mindre färre och lindrigare skador. Man kan 
använda stamskydd i trä eller smidesjärn för att skydda stammen. Skydden 
ska vara ordentligt fästa i marken, annars kan de vara till skada vid påkör-
ning. Även betongmurar och rörräcken skyddar vegetation. Markeringskäp-
par och trästolpar kan användas för att uppmärksamma föraren att vara 
försiktig. (Eklund, 2010)

Välj träd och buskar med ”böjliga” grenar, exempelvis björkar, häggar, 
låga spireor, ölandstokar och låga vresrosor. Dessa grenar viker sig under 
snötyngden och har på så sätt inte lika lätt för att brytas och orsaka skad-
or som kan leda till problem för växten. Buskar och träd som har skarpa 
grenvinklar är mindre i vägen. Vissa buskar och träd är tillräckligt stela för 
att klara snötyngd, exempelvis popplar och syrener. Många perenner tål 
högt snötryck, se växtlista sidan 18–22.

Om salt används vid halkbekämpning ska växter som tål vägsalt väljas, ex-
empel på det är björkar och vresrosor, generellt växter som växer naturligt 
i salta miljöer, som stränder. 

Genom att göra en planerad beskärning av trädkronor, undviker man 
skador på nedhängande grenar. Grenarna tyngda av snö hänger lägre ner på 
vintern än vad de gör övrig tid på året. Vid påkörning blir skador både på 
träden och maskinerna.

Det är den yttre barken som skyddar vegetationen och det är därför vik-
tigt att man inte gör stora skador på den. Det bästa är att låta träden läka 
sina skador själv. När det uppstår ett sår på stammen vallar sårved över 
skadan och skyddar den frilagda veden mot röta. Risken med att hjälpa 
trädet är att man förstör övervallningen och öppnar upp för rötan. En rela-
tivt ny metod är att sätta på plast så fort skadan uppstår. I Malmö används 

denna metod på varje träd där det blivit skador. (Eklund, 2010)

Det är även viktigt att man ser träd med skador som riskträd och att man 
håller koll på dem. I områden där det rör sig mycket människor kan det 
bästa kanske vara att plocka bort träd med stora skador för att inte riske-
ra att dessa faller.

Fixa plats för snö

Träd i gatumiljö, i alléer och refuger, är utsatta vid snöröjning. Risken 
minskar ju längre bort trädet står från körbanan, helst 1,5–2 meter. Avstån-
det mellan träden är mindre viktigt, men ett avstånd på minst 8-10 meter 
underlättar om man ska lyfta in snö med skopa eller snöblad. Att gruppera 
träd med öppna partier mellan grupperna kan vara en praktisk kompro-
miss. Smala träd tar mindre plats. Bredare träd uppstammas allt eftersom 
de växer i höjd och bredd, upptill ca 4-5 meters höjd på innerstadsgator. 
Fri höjd över gångbana ska vara minst 2,5 meter. Fri höjd över cykelväg ska 
vara minst 3 meter. Fri höjd över körbana ska vara minst 4,5 meter.

I refuger kan man göra fl acka diken, som rymmer snö utan att svämma 
över på våren. I parker och på gårdar kan sänkor eller gropar göra plats för 
stora volymer snö. Groparna är klädda med gräsmatta eller utgör fukt-
markplanteringar av framför allt perenner. Av massorna formas en väld-
ränerad kulle intill för lek. En uteplats på trädäck mella grop och uteplats 
är tillgänglig, med kullen som skydd och utsikt över växtligheten i gropen, 
som ibland kan vara vattenfylld. Gropen behöver avvattnas med brunn för 
barnsäkerhet och för växternas överlevnad. Brunnen ska ligga lite högre än 
gropens botten.

Risken med dagvattenbrunnar i gräsytor och andra grönytor är att de lig-
ger länge kvar under snön och inte tar vårens smältvatten när det behövs.

En besvärlig fråga för skötseln är att snöupplaget ofta är smutsig av grus 
och skräp. Från gräsmattor kan den sopas upp, men i planteringar är det 
svårare. Ett alternativ är att låta gruser ligga kvar och bli marktäckning som 
stärker växtbädden så att de tål att beträdas. Ytterligare en nivå är att ska-
pa en fl ack kulle med torrmarksväxter, sten och grus – en så kallad skravel-
bädd, som tål tillskott av grus/sand. (I växtlistan fi nns inga torrmarksväxter.)

Välja markmaterial

Snöröjningen riskerar inte bara att skada vegetation. Även markmaterialen 
kan fara illa vid plogning och skrapning av is. Även här gäller en beprövad 
regel om att man ska använda tåliga material som blir vackrare med åren. 
All natursten, däribland gatsten är lämpligt. Betongmarksten och betong-
markplattor. Stenar och plattor av olika slag utan fogar är bättre än med 
fogar, eftersom ytan blir slätare och maskinerna fastnar mindre, men de kan 
också vara halare.

Grus och makadam är bra som ytskikt under framförallt träd i stadsmiljö, 
men behöver ett kontinuerlig underhåll, eftersom materialet lätt sprids. 

Stenmjölsytor är bra för snöröjning. Både grus, makadam och stenmjöl 
släpper igenom vatten och luft till växterna.

Det fi nns många andra material som är möjliga men oprövade, i stor skala 
och i vårt klimat. Exempelvis stål, betongslipers, träslipers, konstgräs, asfalt 
gummi, trampväxter som vitklöver och plastarmeringar. 

Nederst: Snöupplag vintertid, park sommartid. Plastgräs, möbler och urnor med 
buskar och sommarblommor – fl yttbart och fl exibelt. Fotograf okänd.

Överst: Gräsremsa i gatumark med uppstammade näverhäggar och sommarblom-
mor i fl yttbara urnor, fl yttbart och fl exibelt. Fotograf okänd.
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Exempel parker

Illustration Annie Söder, TEMA Arkitekter..

Överst: Huvudgångväg genom Hermelinsparken

Nederst: Julmarknad i Hermelinsparken. Fotograf Susanne Lindholm.

Beskrivning

Hermelinsparken är stadens äldsta park, den första stadsparken.
Den ligger mellan centrum och gymnasiebyn, med mycket gång- och cykel-
trafi k genom parken. Huvudstråket går diagonalt genom norra halvan av 
parken. Många genar över gräsytor som utvecklas dåligt. Alla stigar röjs inte, 
men vid den planerade ombyggnaden kommer den andra diagonalen att 
breddas för snöröjning. Gångarna är i grusad asfalt och stenmjöl. Snöröj-
ningen görs med snöslunga, vilket är skonsamt för växtligheten intill.

Parken är ganska platt, det innebär att inget bryter sikter och stigar tram-
pas upp lite överallt. Genom att göra fl acka kullar omväxlande med fl acka 

skålningar blir markens former intressantare, men kan också styra var 
stigarna ska uppstå. En stor skålform, pelousen, skulle kunna fungera som 
snöupplag om det fi nns behov av tillfälliga eller mer permanenta snöhögar. 
Snöhögar kan också användas för att hindra genande över gräsmattor. I 
trädraden runt om kan man lägga långa snöbullervallar mot bilgatorna.

Parken kommer att ha en pedagogisk funktion utöver fi nparkens. Här 
skapas ett arboretum, en träd- och busksamling, med en hel del arter som 
är på gränsen av sin härdighet. Stommen, en ram av ny björkar runt parken 
och gamla barrträd som blågranar och cembratallar, är av mycket härdig 
proveniens. Klippta häckar av härdigt måbär i ovala former klarar snötryck 
och ger små rum där snön samlas och skyddar perenner och vårlök.

Plats för snöupplag.

Plats för snöupplag.

N
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Vintergångväg i park. Fotograf okänd.

Stadsparken är en ganska sliten 100-årig fi npark, som senast rustades 1987. 
Den intensiva användningen gör att det är dags att bygga om än en gång. 
Det är svårt att få plats för snöupplag, då de fl esta hårdgjorda ytor (sten, 
betong) är gångytor och väl nyttjade för olika aktiviteter: snödjur, julka-
lenderteater, snöskulpturer och olika utsmyckningar under året. Gångarna 
snöröjs med en liten snöslunga för att inte skada vegetationen. Man und-
viker också att lägga upp snöhögar på gräsmattorna, eftersom snön blir 
packad av allt tramp kring snödjuret. Gräsmattorna tar skada av trampet.

För att parken ska tåla slitaget kommer gräsmattorna att minska till förmån 
för stenbeläggningar i en torgyta. Behovet av snöröjning kommer troligen 
att öka på grund av det planerade caféet. Ramperna från omgivande gator 
görs breda för att snöröjningsfordon av mindre typ ska kunna köra in

Lämpliga ytor för snöupplag är gräsmattorna i mittdelen, om man inte 
bedömer det som olämpligt med tanke på gräsets fortlevnad. Snöbullervall 
kan läggas längs den västra gångvägen som skydd mot trafi kbruset.

Växtmaterialet kommer i stort att bytas ut med undantag för några stora 
cembratallar vid lekplatsen. Härdiga arter eftersträvas. Häckarna vid de tre 
mindre parkrummen kommer att vara klippta måbärshäckar. 

Under de uppstammade träden inne i parken är låga perenner planterade 
för att ge goda förutsättningar för trädens växtbädd, men också för vackert 
fl or och som mjuk kontrast mot stenmaterialen. Belysningen kommer att 
skapa en ljusram i trädraderna runt om. Stolparna placeras bakom eller på 
låga stenmurar för att inte skadas av snöröjningen.

Papperskorgar är hängda på lyktstolpar för att underlätta snöröjning.

Illustration Jack Johnson, TEMA Arkitekter..

Plats för snöupplag för lek, 
om inte tillfällig skridsko-
bana prioriteras.

Plats för snöupplag.

N
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Exempel gågata

Beskrivning

Gågatan är huvudpulsådern för handeln, restaurang- och nöjeslivet samt ett 
viktigt stråk för fotgängare och cyklister, men också varutransporter. Här 
hålls marknader och evenemang av olika slag. Gatan är 24 meter bred med 
en lindalle och mycket utrustning. Det är trångt särskilt på helger.

Nästan all snö körs bort eftersom det är trångt. Träden har stamskydd och 
pollare med eluttag är skyddade med stålbågar. Cykelställen är öppna mot 
gatans mitt, där cykeltrafi ken och varutransporter fi nns.

Idag snöröjs gatans mittdel i dess fulla bredd på cirka 6,5-7 meter. Gån-
gytorna längs fasaderna har markvärme från fjärrvärmen, vilket minskar 
snöröjningsinsatsen. På så sätt är gågatan tillgänglig för rörelsehindrade och 

Plan 1:400, 1 cm=4 m Illustration Kristina Björling Francki..

synsvaga personer, eftersom en rad med ledningsplattor löper längs gångy-
tans mitt.

För att mellanlagra snö, mer eller mindre tillfälligt, och minska snöröj-
ningsbehovet fi nns många möjligheter. Man kan lägga upp cirka 1,5 meter 
breda och 1,0 meter höga strängar med snö på båda sidor om mittstråket. 
Snöhögar går också att lägga i gatukorsningen väster om gatuavsnittet. 

För att cykelparkering ska fungera bör de vändas mot de uppvärmda gån-
gytorna. De skulle också kunna förses med cykeltak med få stolpar.

Det blir lite mindre möjlighet att fritt passera tvärs gatan, men det går i 
mittenpartiet och i ändarna. Lösningen gör att belysningstolpar och annan 
utrustning får färre påkörningar och skador. De skulle också kunna stå på 

stenfundament för mindre skador.

En åtgärd för att skydda allén av lindar bättre är att stamma upp dem hö-
gre, det vill säga ta bort de nedersta grenarna i god tid. Om en motsvaran-
de gatusektion är mindre bred kan smalare trädarter och sorter vara en 
praktisk lösning. Det fi nns pelarformade aspar, björkar och rönnar för vårt 
kalla klimat.

En alternativ lösning till lättare snöröjning är mer markvärme. Mer skärm-
tak längs fasaderna är uppskattad lösning för att slippa snö och regn, men 
kan ge ett tungt och stängt intryck i gaturummet.

Rödprickad linje anger möjliga, mer eller 
mindre permanenta snöupplag. N
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Gågata. Fotograf Göran Gabrielsson.

Sektion 1:200, 1 cm=2 m

Illustration Kristina Björling Francki..

Snöupplag är möjliga på båda sidor längs gatans mitt. .
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Exempel gata med mittremsa

Plan 1:400, 1 cm=4 m Illustration Kristina Björling Francki..

Beskrivning

Den centrala bostadsgatan med mittremsa är en tvärgata till gågatan, 
Gatusektionen är av gammalt datum, i den breda mittremsan med gräs 
och dubbla rader med björkar gick förr i tiden ett grusat promenadstråk. 
Trottoarerna är smala, medan körbanor och längsparkeringar tar plats. 
Kyrkogatan är en lugn bostadsgata mitt i centrum, med en vacker utsikt 
mot domkyrkan och fjärden i söder. Gräsremsan används på många sätt; för 
hundrastning, byggmaterialupplag och snöupplag. Den fungerar ganska bra 
för tillfälliga snöupplag, särskilt i ändarna i korsningarna. Träd som står med 
fem meters mellanrum står för tätt för snöröjaren ska kunna trycka upp 
snö mellan dem. De står också en meter från körbanans kantsten, vilket 
gör det svårt att med plogvingen fösa in snö mellan dem.

Om man bygger om gatan en dag med bredare trottoarer, vilket innebär att 
gräsremsan blir smalare, kan man ta bort de ganska dåliga björkraderna.
De kan ersättas med en enkel rad av bredväxande träd, som lind eller lönn, 
i mitten av gräsremsan. Träden kan stå med 8–10 meters avstånd och i en 
bred remsa av snötåliga låga och höga perenner. Närmast körbanorna kan 
man välja gräs eller grus som ytskikt. En grusöverbyggnad tål långvariga 
snöupplag bättre. Mellan gruset och asfalten kan en låg kantsten eller en 
halvmeter bred gatstensrad avgränsa och underlätta snöröjningen. I ändar-
na av mittremsan kan gatstensytor fungera bra för tillfälliga upplag. På som-
maren kan de användas för cykelparkering, sådan saknas idag. Belysnings-
stolpar gör störts nytta vid husfasaderna, där människor går. Sammantaget 
får man en mer funktionell och ändå vacker stadsgata på sikt.

Även om dämpning av trafi kbuller är lite utanför uppgiften kan man här 
dämpa bullret från trafi kleden genom höga snövallar på grönytorna mot 
leden, mellan de stora glest ställda popplarna. 

Rödprickad linje anger möjliga, mer eller 
mindre permanenta snöupplag.

N
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Central bostadsgata med mittremsa. Bild Google Maps.

Snöupplag på mittremsan. Fotograf Linn Adolfsson..

Sektion 1:200, 1 cm=2 m

Illustration Kristina Björling Francki..

Snöupplag är möjlig i mittremsan. .
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Exempel gata med gång- och cykelbana

Plan 1:400, 1 cm=4 m Illustration Kristina Björling Francki..º

Beskrivning

Gatan i centrums ytterkant är en gata med bostäder och några butiker. 
Den var tidigare en genomfartsgata med mycket trafi k. Efter trafi komlägg-
ningen byggdes gång- och cykelbana på norra sidan, separerad från körba-
nan av en fem meter bred kantstenskantad gräsremsa längs gatan. I remsan 
står en rad med stora björkar och höga gatlyktor, som lyser över körbanan,  
men inte för gång- och cykelbanan. På södra sidan löper längsparkeringar 
och en relativt bred trottoar. Trottoarerna har beläggningar av betongmark-
sten och betongmarkplattor.

Snöröjningen av gång- och cykelbanan är ganska knepig, då den inte är bre-
dare än 2,8 meter. På gräsremsan lägger man tillfälliga snöupplag, men de 

kan inte ligga kvar till sommaren, då smältvattnet skapar ishalka på marken 
runtom när temperaturen pendlar kring ± 0°C på våren.

En mindre ombyggnad av gatusektionen kan innebära att gräsremsan skålas 
och fylls med grus eller gräs, samt förses med brunnar för avvattning av 
det fl acka diket. Grus ger mindre skötsel om man kan acceptera lite ogräs 
i den. Björkarna kan stå kvar eller bytas ut mot smala träd, som pelarasp 
eller pelarbjörk, eventuellt i grupper om tre träd för volym som ändå tar 
liten plats. Träden kan lämpligen stå i marktäckande perenner eller låga bus-
kage. En borttagen eller sänkt kantsten på cykelbanssidan ger mer plats för 
snöröjningsfordon. På södra sidan bryter man den långa raden av parke-
ringsplatser med plattbelagda ytor smala träd i. På dem kan man lägga snö 
tillfälligt. I båda ändarna av gatuavsnittet skapas platser med sittmöjlighet 

där det fi nns butiker. I den östra delen kan ett större snöupplag ligga. Be-
lysningen kan stå kvar i mittremsan, men då bör belysningen vara lägre och 
riktas mot gång- och cykelbanan. På andra sidan kan eventuell belysning stå 
i ytorna mellan parkeringarna.

Rödprickad linje anger möjliga, mer eller 
mindre permanenta snöupplag.

N




Gilla snölegan!   15

Gata med gång- och cykelbana samt sidoremsa. Bild Google Maps.

Sektion 1:200, 1 cm=2 m

Illustration Kristina Björling Francki..

Snöupplag är möjlig i sidoremsan. .



16   Gilla snölegan!   

Diskussion
Kan gator och torg samt gårdar disponeras och användas på annat sätt på 
vintern utan att vår utemiljö blir mindre attraktiv på sommaren? Är det 
möjligt att skapa nya typer av gatusektioner, där både vegetation och snö-
upplag kan samsas?

Arbetet har översiktligt undersökt om man med den kunskap som fi nns 
om snöhantering respektive attraktiva stadsmiljöer kan bidra till att göra 
vår utemiljö hållbar på fl era plan. 

De redovisade förslagen till utformningar är tillämpbara i hela Norrbotten. 
Det som skiljer inlandsstäder, som Kiruna och Gällivare, från kuststäderna 
är kallare temperaturer, mer snö, större snöröjningsfordon (maskinparker 
anpassade för användning i gruvor) och något färre härdiga växtarter (växt-
zon 7–8 på grund av kortare växtsäsong och högre altitud). Med erfarenhet 
av medverkan anläggningsprojekt i dessa städer, verkar också inställningen 
till, och därmed prioriteringen av en attraktiv utemiljö, vara mindre positiv.

Ha en gemensam målbild

Arbetet med rapporten visar att det är möjligt att svara ja på frågorna i 
första stycket. För att kunna implementera den insikten behövs en samsyn 
inom den kommunala förvaltningen. Av tradition och rent sakligt finns det 
ibland intressekonflikter mellan de som planerar den attraktiva staden, de 
som bygger anläggningarna samt de som sköter och underhåller dem. Där-
till finns medborgarnas, näringslivets och besökarnas behov och inställning 
att beakta..

Att skapa en gemensam målbild för den attraktiva staden oberoende av 
organisationsstruktur är därför grundläggande. Målbilden måste kommuni-
ceras och läggas in på alla planeringsnivåer och skeden, från utredningar via 
projekteringar till byggande och drift. En organisationsstruktur som ut-
trycker och stödjer detta arbetssätt är självklart viktig. I de konkreta fallen 
är det framförallt ansvariga för stadens grönstruktur och gatustruktur som  
behöver vara överens.

Planera för snö och attraktivitet

En grön-vit-blå-plan, gärna även med trafi kfrågorna inkluderade kan vara 
ett sätt att på översiktlig nivå planera för bra förutsättningar, en lämplig 
struktur som stödjer mer detaljerade planeringsnivåer. En vitplan pekar 
särskilt ut denna struktur, se illustration, men behöver koordineras med 
dagvattenhantering, grönstruktur och helst trafi kstruktur.

Sedan gäller det att i den fortsatta processen i genomförandet av nyanlägg-
ningsprojekt, men också ombyggnadsprojekt, beakta inriktningar och ha 
samsyn. Det är ett kontinuerligt vardagligt och uthålligt arbete som behövs 
för att förverkliga målbilden.

Använd kunskapen

Det har och bedrivs forskning om snö, dagvatten och växtmaterial, sedan 
1980-talet på olika universitet. För att hitta implementeringen behöver 
man arbeta tvärvetenskapligt och kommunicera resultaten brett.

Den byggda miljön kostar mycket och ska ligga länge där, så det gäller att 
göra rätt. Erfarenheter behöver utvärderas.

Kommunicera målbilden

För att stödja samsynen kring de offentliga utemiljöerna attraktivitet be-
hövs verktyg som är användbara för praktikerna. Skötselplaner gator och 
parker behöver samordnas, göras digitalt tillgängliga ända ner till informa-
tionsstödet som snöröjaren har i fordonet.

Utomhus kan skyltar annonsera offentliga snöupplag för större acceptans.
På hemsidan fi nns information om varför snöupplag ligger kvar på gator, 
torg och i parker.

Exempel på vitplan (Luleå centrum). Illustration Linn Adolfsson.
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Härdiga och snötåliga växter
Namn, latin Namn, svenskt Typ Härdighet, 

växtzon
Ljusbehov Jordmån, 

vatten
Höjd,
meter

Antal/kvm/lpm,
plantavstånd

Växtsätt m m Användning Snötryckstålig:
H, M, L
(hög, medel, låg)

Abies lasiocarpa Berggran Barrträd 7 Ljus Torrt 9 m Friväxande träd i park H
Abies sibirica Pichtagran Barrträd 7 Ljus Fuktigt 15 m Friväxande träd i park H
Aconogonon sp. Knäa Perenn 7 Sol Fuktigt 1 1,2 m 1 3 st/lpm häck Friväxande häck där snöupplag

Aconogon alpinum Alpslide Perenn 7 Sol Fuktigt 1 1,2 m 1 3 st/kvm Friväxande häck där snöupplag

Aconogonon divaricatum Bergsknäa Perenn 7 Sol Fuktigt 1,0 m 1 3 st/kvm Sprider sig med
rotskott?

Friväxande häck där snöupplag

Aconogonon x fennicum Finnslide Perenn 7 Sol halvskugga Fuktigt 1,2 1,5 m 1 3 st/kvm Sprider sig med rotskott Friväxande häck där snöupplag

Aconogonon 'Juhannustatar' Vippslide, knäa Perenn 8 Sol Fuktigt 1,2 1 3 st/kvm Sprider sig med rotskott Friväxande häck där snöupplag

Alchemilla x mollis Jättedaggkåpa Perenn 8 Sol halvskugga 0,4 5 7 st/kvm Sprider sig med frön Marktäckande perenn
Alnus incana fk Deje E Gråal E Lövträd 7 Sol Torrt 15 m Friväxande lövträd
Alnus incana 'Gibberosa' Dvärgal Lövträd 7 Sol 3 4 m Friväxande lövträd, i urna
Alnus incana 'Rubra' Rödbladig al Lövträd 7 Sol 10 m Friväxande lövträd, alléträd?
Amelanchier alnifolia fk Alvdal E Bärhäggmispel E Buske 6(7) Sol skugga Fuktigt 5 7 m friväx, 2

3 m klippt
häck

3 4 st/lpm häck Sprider sig med rotskott Friväxande eller klippt häck,
solitär friväxande buske, i urna

H klippt

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' Bärhäggmispel Buske 6(7) Sol skugga Fuktigt 3 5 m friväx, 2
3 m klippt

häck

3 4 st/lpm häck Sprider sig med
rotskott?

Friväxande eller klippt häck,
solitär friväxande buske, i urna

H klippt

Amelanchier bartramiana Nordhäggmispel Buske 7 Sol skugga Fuktigt 2,5 3 m 3 4 st/lpm häck Upprätt, rundat. Friväxande eller klippt häck,
buskage, solitär friväxande
buske, i urna

H klippt

Amelanchier spicata (botryapium) fk Falun E Häggmispel E Buske 6 (7 8) Sol skugga Fuktigt 3 5 m friväx, 2
3 m klippt

häck

3 4 st/lpm häck Sprider sig med rotskott Friväxande eller klippt häck,
solitär friväxande buske

H klippt

Aronia prunifolia Svartaronia Buske 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 2 2,5 m 3 4/lpm häck Friväxande häck eller buskage M

Aruncus dioicus Plymspirea Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 1 1,5 m 3 st/kvm Sprider sig med frön Friväxande häck eller grupp,
solitär

Athyrium filix femina Majbräken Perenn 7 Skugga Fuktigt 1,0 m 1 3 st/kvm Sprider sig med frön Perenngrupper
Bergenia cordifolia Hjärtbergenia Perenn 8 Sol skugga 0,4 m 6 8 st/kvm Marktäckande perenn
Betula ermanii Kamtjaktabjörk Lövträd 7 Sol Torrt 10 15 m Friväxande träd i park H
Betula pendula (verrucosa) 'Columnaris' Pelarbjörk Lövträd 6(7) Sol Torrt 5 6 m Friväxande träd, alléträd H
Betula pendula (verrucosa) Vårtbjörk Lövträd 8 Sol Torrt 10 m Friväxande lövträd, alléträd H
Betula pendula ‘Dalecarlica’ E Ornäsbjörk E Lövträd 7 Sol Torrt 15 20 m Friväxande lövträd H
Bistorta officinalis Stor ormrot Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 0,3 0,7 m 1 3 st/kvm Sprider sig med rotskott Marktäckande perenn
Calamagrostis epigejos Bergrör Perenn, gräs 6(7) Sol halvskugga Torrt 0,8 1 m 1 5 st/kvm Sprids sig med rotskott Perenngrupper
Calamagrostis x acutifolia 'Karl Foerster' Tuvrör Perenn, gräs 6(7) Sol halvskugga 0,8 1 m 1 5 st/kvm Sprids inte Perenngrupper
Calamagrostis x acutifolia 'Overdam' Strimmigt tuvrör Perenn, gräs 6(7) Sol halvskugga 0,8 1 m 1 5 st/kvm Sprids inte Perenngrupper
Caragana arborescens Häckkaragan Buske 8 Sol Torrt 3 4 m friväx,

1,2 1,5 m
klippt

3 4 st/lpm Friväxande eller klippt häck,
buskage

Caragana arborescens 'Lorbergii' Fjäderkaragan Lövträd 7 Sol Torrt 3 m Friväxande lövträd, i urna
Caragana frutex Lyckobladsbuske Buske 6(7) Sol Torrt 1,5 m Friväxande häck, solitär

friväxande buske, i urna
Cicerbita alpina Torta Perenn 8 Sol Fuktigt 1,5 2 m 5 st/kvm Vildväxande i fjällen Perenngrupper
Clematis (Atragene gruppen) ‘Albina Plena’ E Alpklematis 'Albina

Plena' E
Klätterväxt 7 Sol halvskugga Fuktigt 2 3 m Klängväxt Klätterväxt eller marktäckande

buske, särskilt i slänter

Kriterier för urval, se sidan 6, Att välja växter. Klassningen av träd och buskars tålighet för 
snötryck är grov, då även skötsel och vitalitet 
påverkar. Perenner tål mest snötryck.
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Namn, latin Namn, svenskt Typ Härdighet, 
växtzon

Ljusbehov Jordmån, 
vatten

Höjd,
meter

Antal/kvm/lpm,
plantavstånd

Växtsätt m m Användning Snötryckstålig:
H, M, L
(hög, medel, låg)

Clematis (Atragene Gruppen) ‘Riga’ E Alpklematis 'Riga' E Klätterväxt 7 Sol halvskugga Fuktigt 2 3 m Klängväxt Klätterväxt eller marktäckande
buske särskilt i slänter

Clematis tangutica Gullklematis Klätterväxt 7 Sol Fuktigt 2 3 m Klätterväxt
Cornus alba 'Sibirica' Korallkornell Buske 7 Sol skugga Fuktigt 3 4 m 3 st/lpm häck Friväxande häck eller buskage L

Caragana arborescens Häckkaragan Buske 7 (8) Sol Torrt 3 4 m friväx,
1,5 2 m klippt

3 st/lpm häck Stelt Friväxande eller klippt häck,
buskage, i urna

H klippt

Cotoneaster lucidus Häckoxbär Buske 7(8) Sol halvskugga 1,5 m friväx, 1
1,2 m klippt

Friväxande eller klippt häck eller
friväxande buskage

H klippt och friväx

Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E Häckhagtorn Buske 6(7) Sol Torrt 2 m klippt, 3 4
m friväx

Stelt, tornig Klippt häck H klippt

Crataegus intricata Scharlakanshagtorn,
amerikanskt hagtorn

Buske, litet
prydnadslövträ

d

7 Sol Torrt 2 m klippt, 4 5
m friväx

Stelt, tornig Klippt häck H klippt

Dasiphora fruticosa (Potentilla fruticosa) Ölandstok Buske 8 Sol Torrt 1,2 m 3 4 st/lpm Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas
ner helt då och då

Dasiphora fruticosa (Potentilla fruticosa) 'Fridhem'
E

Ölandstok 'Fridhem' E Buske 6(7) Sol Torrt 1 m 3 4 st/lpm Rundat Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas
ner helt då och då

Dasiphora fruticosa (Potentilla fruticosa)
'Micrandra'

Ölandstok 'Micrandra' Buske 6(7) Sol Torrt 1 m Friväxande H, men bör klippas
ner helt då och då

Dasiphora tridentata (Potentilla tridentata) 'Nukk' Grönlandsfingerört
'Nukk'

Buske 7 Sol Torrt 1 m 3 4 st/lpm Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas
ner helt då och då

Dasiphora fruticosa (Potentilla fruticosa)
'Sandved'

Ölandstok 'Sandved' Buske 7 Sol Torrt 0,2 m 5 7 st/kvm Marktäckande buske H, men bör klippas
ner helt då och då

Dasiphora fruticosa (Potentilla fruticosa) 'Tervola' Ölandstok 'Tervola' Buske 7 Sol Torrt 1 m 3 4 st/lpm Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas
ner helt då och då

Doronicum orientale Gemsrot, vårkrage Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 0,4 m 5 7 st/kvm Blommar tidigt Perenngrupper
Dryopteris filix mas Träjon Perenn 6(7) Halvskugga skugga Fuktigt 0,6 1,2 m 3 4 st /kvm Perenngrupper
Filipendula palmata Sibiriskt älggräs Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1 1,5 m 3 5 st/kvm Perenngrupper
Filipendula rubra 'Magnifica' Amerikanskt älggräs Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1,5 m 3 5 st/kvm Perenngrupper
Geranium x magnificum 'Johnson's blue' Kungsnäva Perenn 6(7) Sol Fuktigt 0,4 0,6 6 8 st/kvm Perenngrupper
Geranium maccrorhizum Flocknäva? Perenn 6(7) Sol skugga 0,2 0,3 Sprider sig med frön,

konkurrerar ut andra
låga marktäckare

Marktäckande perenn

Geum coccineum Röd nejlikrot Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,3 m 5 7 st/kvm Perenngrupper
Hemerocallis citrina Blekgul daglilja Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,7 m 1 3 st/kvm Perenngrupper
Hemerocallis fulva Brunröd daglilja Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,8 0,9 m 1 3 st/kvm Perenngrupper
Hemerocallis lilio asphodelus Klargul daglilja Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,8 m 1 3 st/kvm Perenngrupper
Humulus lupulus Humle Klätterväxt 8 Sol Fuktigt 3 4 m Klätterväxt
Iris pseudocarus Svärdslilja Perenn 7 Sol Fuktigt 1 m 1 3 st/kvm Tål tillfälligt stående

vatten
Perenngrupper

Iris setosa Alaskas svärdslilja Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 0,4 0,7 m 5 7 st/kvm Perenngrupper
Iris sibirica + sorter Strandiris Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 0,45 1 m 7 st/kvm Perenngrupper
Juniperus communis En Barrträd 8 Sol 1 m Buskage L
Larix sibirica Sibirisk lärk Barrträd 7 Sol Fuktigt 15 20 m Fäller barren på hösten Friväxande träd i park, alléträd,

klippt häck
H klippt

Ligularia dentata Klippstånds Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 1,2 m 1 3 st/kvm Perenngrupper, solitär
Ligularia stenocephala ('Hietala') Gullstav Perenn 6(7) Sol skugga Fuktigt 1,8 m 1 3 st/kvm Perenngrupper, solitär
Ligularia przewalskii Spirstånds Perenn 6(7) Halvskugga Fuktigt 1,5 m 5 7 st/kvm Perenngrupper, solitär
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Namn, latin Namn, svenskt Typ Härdighet, 
växtzon

Ljusbehov Jordmån, 
vatten

Höjd,
meter

Antal/kvm/lpm,
plantavstånd

Växtsätt m m Användning Snötryckstålig:
H, M, L
(hög, medel, låg)

Lilium bulbiferum 'Fire King' Brandgul lilja Lökväxt 6(7) Sol 0,6 m 20 25 st/kvm Perenngrupper, ytterkant
buskar

Lonicera involucrata ‘Lycksele’ E Skärmtry E Buske 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 1,5 2 m Solitär friväxande buske M
Lonicera caerulea fk Falun E Blåtry E Buske 8 Sol skugga 1,5 2 m klippt,

2 m friväx
3 st/lpm häck Friväxande eller klippt häck,

solitär friväxande buske
M

Lonicera caerulea 'Jörgen' Blåtry Buske 8 Sol skugga 1 1,2 m klippt,
1,2 m friväx

3 st/lpm häck Friväxande eller klippt häck,
solitär friväxande buske

M

Lonicera caerulea 'Kirke' Blåtry Buske 8 Sol skugga 1 1,2 m klippt,
1,2 m friväx

4 st/lpm häck Friväxande eller klippt häck,
solitär friväxande buske

M

Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Sinoglaska',
'Wojtek'

Bärtry Bärbuske 7 Sol skugga 1,5 m Samplantera sorter för
pollinering

Friväxande buskage? M

Lonicera chamissoi Dvärgrosentry Buske 7 Sol skugga 0,8 m Rundat, samlat. Friväxande buskage, solitär
friväxande buske

L

Lysimachia punctata Praktlysing Perenn 6(7) Sol Fuktigt 0,8 5 7 st/kvm Sprider sig med rotskott Perenngrupper
Malus baccata Bärapel Litet lövträd 6(7) Sol 3 4 m Rundat, samlat. Friväxande träd i park L
Malus 'Borgowskoje' Äpple Fruktträd 7 Sol 3 4 m Friväxande prydnadsträd i park, i

urna
L

Malus 'Rescue' Barnäpple Fruktträd 6(7) Sol 2 3 m Friväxande prydnadsträd i park, i
urna

L

Matteucia struthiopteris Strutbräken Perenn 8 Skugga Fuktigt 1,0 m 0,7 m Sprider sig med frön Perenngrupper
Microbiota dessucata Kryptuja Barrbuske 7 Sol halvskugga 0,2 m 0,8 m Friväxande marktäckande buske,

särskilt i slänter
M

Petasites hybridus Pestrot Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1 m 1 st/kvm Sprids med rotskott,
bladen döljer grus etc

Perenngrupp

Phalaris arundinacea f. picta Randgräs Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1 1,5 m 5 st/lpm Sprids med rotskott Friväxande häck där snöupplag

Philadelphus lewisii 'Waterton' Norrlandsschersmin Buske 7 Sol 1,5 2 m klippt,
2 m friväx

Solitär friväxande buske M

Picea abies Gran Barrträd 8 Sol skugga Fuktigt 20 30 m, 3 4
m häcke

2 4 st/lpm Friväxande träd i park, klippt
vintergrön häck

H

Picea abies 'Pendula' Hänggran Barrträd 7 Sol skugga Fuktigt 10 m Friväxande träd i park H
Picea pungens + P. p. 'Glauca', 'Kosteri' Blågran Barrträd 7 Sol Fuktigt 12 15 m Friväxande träd i park H
Picea pungens 'Glauca Globosa' Dvärgblågran Barrträd 7 Sol Fuktigt 1,5 2 m Friväxande träd i park, i urna H
Pinus cembra ssp. sibirica Sibirisk cembra tall Barrträd 8 Sol Fuktigt 15 20 m Friväxande träd i park H
Pinus sylvestris Tall Barrträd 8 Sol Torrt fuktigt 15 20 m Friväxande träd i park H
Polygonum affine Bergormrot Perenn 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,2 0,3 m 5 7 st/kvm Sprids med rotskott Marktäckande perenn
Polygonum bistorta Ormrot Peren 8 Sol halvskugga Fuktigt 0,3 m 5 7 st/kvm Sprids med rotskott Marktäckande perenn
Populus balsamifera 'Elongata' Jämtlandspoppel Lövträd 8 Sol 15 m Sprids med rotskott Friväxande lövträd i park M
Populus tremula Asp Lövträd 8 15 m Sprids med rotskott Friväxande lövträd i park M
Populus tremula 'Erecta' Pelarasp Lövträd 7(8) Sol 10 m Friväxande lövträd, alléträd M
Populus trichocarpa ‘Kiruna’ E Jättepoppel ‘Kiruna’ E Lövträd 8 Sol 10 15 m Friväxande lövträd M

Prunus maackii Näverhägg Lövträd 7 10 m Friväxande lövträd i park H
Prunus padus Hägg Lövträd,

flerstammigt
8 Sol Fuktigt 10 m Friväxande lövträd i park H

Prunus padus ssp. borealis ‘Laila’ E Nordhägg 'Laila' Lövträd,
flerstammigt

8 Sol Fuktigt 10 m Friväxande lövträd i park H

Prunus virginiana fk Rackarberget E Virginiahägg E Lövträd 6(7) Sol Fuktigt 5 7 m Friväxande lövträd i park H
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Namn, latin Namn, svenskt Typ Härdighet, 
växtzon

Ljusbehov Jordmån, 
vatten

Höjd,
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Antal/kvm/lpm,
plantavstånd

Växtsätt m m Användning Snötryckstålig:
H, M, L
(hög, medel, låg)

Ribes alpinum Måbär Buske 8 Sol skugga 1 m 3 5 st/lpm Klippt häck M klippt
Ribes alpinum 'Kittilä' Måbär Buske 8 Sol skugga 1 1,5 m 3 5 st/lpm Klippt häck M klippt
Ribes alpinum 'Schmidt) Måbär Buske 7 Sol skugga 1 1,2 m 3 5 st/lpm Klippt häck M klippt
Ribes glandolosum ('Alaska') Krypmåbär Buske 7 Sol skugga 0,3 m 3 5 st/lpm Hängade Friväxande marktäckande buske,

särskilt i slänter
H

Ribes laxiflorum 'Lukka' Krypmåbär Buske 6(7) Sol skugga 0,3 m 3 5 st/lpm Hängade Friväxande marktäckande buske,
särskilt i slänter

H

Ribes nigra 'Hildur', 'Melalahti' Svarta vinbär Bärbuske 7 Sol skugga Fuktigt 1 1,5 m 3 st/lpm Friväxande häck eller solitär
friväxande buske

L

Rosa beggeriana 'Polstjärnan' Polstjärnan Buskros 7 Sol 3 4 m Klätterros Friväxande klätterros,
marktäckande buske

L

Rosa glauca Daggros Buskros 7 Sol 2 2,5 m 3 st/lpm Friväxande häck eller solitär
friväxande buske

L

Rosa glauca 'Nova' E Daggros 'Nova' E Buskros 8 Sol 1 m 3 st/lpm Friväxande häck eller solitär
friväxande buske

L

Rosa majalis fk Tuna Skog E Kanelros E Buskros 8 Sol 1 m 3 4 st/lpm Friväxande häck eller solitär
friväxande buske

L

Rosa majalis 'Tornedal' Tornedalsros Buskros 8 Sol 1,5 m 3 4 st/lpm Friväxande häck eller solitär
friväxande buske

L

Rosa nitida Dockros Buskros 7(8) Sol 0,7 m 5 st/kvm Marktäckande buske L
Rosa nutkana Nutkaros Buskros 7 Sol 0,8 1 m 3 4 st/lpm Friväxande häck L
Rosa pendulina Bergros Buskros 8 Sol 2 3 m 3 st/lpm Friväxande häck eller buskage L

Rosa rugosa Vresros Buskros 8 Sol 1 1,5 m 3 4 st/lpm Rotskott Friväxande häck eller buskage H

Rosa rugosa 'Alba' Vresros Buskros 8 Sol 1 1,5 m 3 4 st/lpm Rotskott Friväxande häck eller buskage H

Rosa rugosa 'Hansa' Hansaros Buskros 7(8) Sol 1, 0 m 3 4 st/lpm Rotskott Friväxande häck eller buskage H

Rosa rugosa 'Moje Hammarberg' Vresros Buskros 7(8) Sol 1 m 3 4 st/lpm Rotskott Friväxande häck eller buskage H

Rosa rugosa 'Therese Bugnet' Vresros Buskros 7 Sol 1,6 m 3 st/kvm Rotskott Friväxande buskage H
Rosa rugosa 'Örträsk' Vresros Buskros 8 Sol 1,5 2 m 3 st/kvm Friväxande buskage H
Rosa x rugotida 'Dart's defender Vresros Buskros 7 Sol 1,5 m 3 st/kvm Friväxande buskage,

marktäckande buske
H

Rosa pimpinellifolia 'Kakwa' Pimpinellros Buskros 7 Sol halvskugga 1,5 m 3 st/kvm Friväxande buskage M
Rosa pimpinellifolia 'Nils' Nils ros Buskros 7 Sol 1,5 m 3 st/kvm Friväxande buskage M
Rosa pimpinellifolia 'Plena' Finlands vita ros Buskros 8 Sol 1,5 2 m 3 st/kvm Rotskott Friväxande buskage M
Rosa stenbergii (poppius) Poppiusros Buskros 7 Sol 1,5 m 3 st/kvm Rotskott Friväxande buskage M
Rubus arcticus 'Anna', 'Beata', 'Linda', 'Sofia',
'Valetina'

Allåkerbär Perenn 8 Sol Fuktigt 0,2 m 6 8 st/kvm Rotskott Marktäckande perenn (inte
lämpligt under snöhögar).

Rubus odoratus Rosenhallon Buske 6(7) Sol skugga Fuktigt 1,5 2 m Rotskott Friväxande häck eller buskage L

Salix phylicifolia 'Brekkavier' Grönvide, brekkavide Buske 7 Sol Fuktigt 2 3 m 3 st/lpm Klippt häck L

Salix caprea Sälg Träd 7 Sol 5 m Friväxande träd i park L
Salix fragilis 'Bullata' Klotpil Lövträd 6(7) Sol Fuktigt 8 m Friväxande lövträd i park M
Salix glauca Ripvide Buske 7 Sol Fuktigt 0,5 1 m Friväxande buskage M
Salix lanata Ullvide Buske 7(8) Sol Fuktigt 1 2 m Friväxande buskage M
Salix lapponum Lappvide Buske 7(8) Sol Fuktigt 0,5 1 m Friväxande buskage M
Salix pyrolifolia Pyrolavide Lövträd 8 Sol Fuktigt 2,5 5 m Friväxande buskage, friväxande

lövträd
L
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Namn, latin Namn, svenskt Typ Härdighet, 
växtzon

Ljusbehov Jordmån, 
vatten

Höjd,
meter

Antal/kvm/lpm,
plantavstånd

Växtsätt m m Användning Snötryckstålig:
H, M, L
(hög, medel, låg)

Sambucus racemosa Druvfläder Buske 7 Sol 3 m Solitär friväxande buske L
Sanguisorba officinalis rubra Blodtopp Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1 m 3 5 st/kvm Perenngrupp, gles häck
Sanguisorba tenuifolia Pimpinell Perenn 6(7) Sol Fuktigt 1 1,5 m Relativt vek Perenngrupp, gles häck
Senecio doria Jättestånds Perenn 7 Sol 1 m 3 st/kvm Perenngrupp
Sorbaria grandifolia 'Maia' E Liten rönnspirea 'Maia'

E
Buske 6(7) Sol halvskugga 1 1,5 m Mycket rotskott, slittålig Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas

ner helt då och då
Sorbaria sorbifolia 'Pia' E Rönnspirea 'Pia' E Buske 7 Sol halvskugga 1,5 2 m Mycket rotskott, slittålig Friväxande häck eller buskage H, men bör klippas

ner helt då och då
Sorbus aucuparia var. edulis Sötrönn Lövträd 7 Sol 10 12 m Växer vasformigt Friväxande lövträd, alléträd L
Sorbus aucuparia 'Pendula' Hängrönn Litet lövträd 7 Sol 3 m Stelt Friväxande lövträd, i urna L
Sorbus aucuparia 'Steen' Smalkronig rönn Lövträd 7 Sol 6 8 m Stelt Friväxande lövträd, alléträd L
Sorbus aucuparia fk Västeråker E Rönn E Lövträd, allé el

flerstam
8 Sol 2 3 m klippt, 7

8 m friväx
Stelt Friväxande lövträd, alléträd

friväxande eller klippt häck
H

Sorbus decora Praktrönn Lövträd 7 Sol 4 5 m Stelt Friväxande lövträd, alléträd H
Sorbus groenlandica Grönlandsrönn Litet lövträd 7 Sol 3 m Stelt Friväxande lövträd, i urna H
Spiraea betulifolia 'Tor' E Björkspirea 'Tor' E Buske 7(8) Sol 1 m Rundat Friväxande marktäckare H
Spiraea betulifolia 'Umeå' Björkspirea 'Umeå' Buske 7 Sol 0,8 m Rundat, kompakt Friväxande häck eller buskage H

Spiraea betulifolia var. aemiliana 'Lumikki' Liten björkspirea Buske 6(7) Sol 0,3 m Kuddformig Friväxande marktäckande buske,
särskilt i slänter

H

Spiraea x billiardi 'Triumphans' Klasespirea Buske 7 Sol 1,5 m Lite vilt, rotskott Friväxande häck eller buskage H

Spiraea chamaedryfolia Kvastspirea Buske 8 Sol halvskugga 1,5 2 m Sprider sig med rotskott Friväxande buskage M
Spiraea japonica 'Antony Waterer' Praktspirea Buske 7 Sol halvskugga 0,5 m Rundat Friväxande häck eller buskage

Spiraea japonica 'Norrbotten' Praktspirea Buske 8 Sol halvskugga 0,5 0,7 m Rundat Friväxande marktäckande buske,
särskilt i slänter

H

Spiraea salicifolia Häckspirea Buske 7 Sol halvskugga 1,2 m 3 4 st/lpm Friväxande häck M
Syringa x henryi Norrlandssyren Buske 7 Sol Torrt 5 m Upprätt, stelt Solitär friväxande buske H
Syringa x josiflexa 'Royalty' Prestonsyren Buske 6(7) Sol Torrt 2 3 m 3 4 st/lpm Stelt, hängande Friväxande häck, solitär

friväxande buske
M

Syringa josikaea 'Måttsund' Ungersk syren Buske 7 Sol Torrt 4 m friväx,1 2
m klippt

3 4 st/lpm Upprätt, stelt Friväxande eller klippt häck,
solitär friväx buske, i urna

M

Syringa josikaea 'Odensala' Ungersk syren Buske 7 Sol Torrt 4 m friväx,1 2
m klippt

3 4 st/lpm Stelt Friväxande eller klippt häck,
solitär friväx buske, i urna

M

Syringa josikaea 'Oden' E Ungersk syren 'Oden' E Buske 6(7) Sol Torrt 1,5 m 3 4 st/lpm Stelt Friväxande eller klippt häck,
solitär friväx buske, i urna

M

Syringa komarowii ssp. reflexa Hängsyren Buske 7 Sol Torrt 3 m friväx 3 4 st/lpm Stelt Friväxande häck eller solitär
friväx buske, i urna

M

Syringa x prestoniae 'James McFarlane' Prestonsyren Buske 6(7) Sol Torrt 2 3 m friväx 3 4 st/lpm Stelt Friväxande häck eller solitär
friväxande buske, i urna

M

Syringa villosa Ullsyren Buske 7 Sol Torrt 3 4 m friväx 3 4 st/lpm Stelt Friväxande eller klippt häck,
solitär friväx buske, i urna

M

Syringa wolfii 'San' Koreansk syren Buske 6(7) Sol Torrt 1,2 1,5 m 3 4 st/lpm Stelt, tätt, kompakt Friväx häck, buskage eller solitär
friväx buske, i urna

H

Trollius chinensis Kinesisk smörboll Perenn 7 Sol Fuktigt 0,8 m 6 8 st/kvm Sprids med frön Perenngrupp
Trollius x cultorum Smörboll Perenn 8 Sol Fuktigt 0,6 0,8 m 6 8 st/kvm Sprids med frön Perenngrupp
Veronica longifolia Strandveronika Perenn 8 Sol Fuktigt 0,5 1 m 6 8 st/kvm Perenngrupp
Veronicastrum sibiricum Sibirisk veronika? Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 1 m 6 8 st/kvm Perenngrupp
Veronicastrum virginicum 'Fascination' Kransveronika Perenn 6(7) Sol halvskugga Fuktigt 1,5 m 6 8 st/kvm Perenngrupp
Waldsteinia ternata Gullgröna, waldsteinia Perenn 7 Sol skugga Fuktigt 0,1 0,15 m 6 8 st/kvm Marktäckande perenn
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