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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering, og gir sin tilslutning til at nødvendige tiltak iverksettes.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken gjelder
Orientering om tilstanden til trærne i Munkegaten og behovet for å felle inntil 11 stk. av disse, av hensyn til
sikkerheten i gatemiljøet.
Bakgrunn
Nordre del av Munkegaten, fra torvet til Ravnkloa, har tosidig beplantning med hestekastanjer. Sommeren
2010 ble et av disse trærne felt og fjernet. Treet stod utenfor Stiftgården og er så langt ikke re-plantet.
Treet måtte fjernes som en følge av en større naturforvoldt skade. Som en følge av denne hendelsen ble det
gjort en helhetlig vurdering av samtlige trær i dette gateløpet, spesielt med tanke på sikkerhet.
Konklusjonen av undersøkelsen er at inntil 11 trær er av samme tilstand, eller dårligere, som det treet som
ble fjernet i 2010. Siden omfanget av det nødvendige sikkerhetsarbeidet og påfølgende rehabilitering er så
pass omfattende, og berører ett av de mest sentrale byrom, finner rådmannen det nødvendig å informere
formannskapet før arbeidene iverksettes.

Situasjonsvurdering
Ved gode milde vårer vil hestekastanjene normalt ha en rik blomstring i slutten av mai måned. Ved
optimale forhold kan trærne stå i full blomst til grunnlovsdagen. Disse trærne er uten tvil meget
stemningsskapende på våren, og bidrar til en forskjønning av byrommet som ellers ville ha vært vanskelig.
Hestekastanje er et treslag som normalt skal kunne trives godt i trøndersk kystklima. Uten å gå inn på en
utredning om klimaet i Trondheim, kan man nok med rimelig sikkerhet slå fast byen vår har et noe mer
omskiftelig og usikkert klima enn dette.
De eksisterende trærne i Munkegaten har hatt en relativt god utvikling, og ved normale forhold vil man
kunne forvente god overlevelse og et langt livsløp for trærne. Ved undersøkelse av trærne i 2010 fant man
en rekke tegn på varig svekkelse av flere av trærne. I tillegg så man flere eksempler på naturforvoldte
skader på andre eksemplarer av arten i byen.
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Hestekastanje er et tre som kan ha høy verdi, og lang forventet levetid, selv ved et omfattende svekkelses
og skadeomfang. Det må derfor understrekes at situasjonen vi opplever nå er ekstraordinær. En mulig
årsakssammenheng kan være den spesielt strenge vinteren vi hadde i 2010, med påfølgende frostsprenging
i veden. Forvinteren 2010/2011 har også vært spesiell hard, så en ytterligere forverring av tilstanden er
ikke usannsynlig.
Varig svekkede trær vil utgjøre en uforutsigbar og betydelig risiko for liv og helse. Føre-var-prinsippet bør
derfor legges til grunn ved behandlingen av disse trærne. Trondheim by har i overkant av 8500 trær.
Brorparten av disse er knyttet til gaterom og vegløp, mens de resterende trær er knyttet til parker,
kirkegårder og tilsvarende. Selv med så mange trær som vi har, har de episodene vi har hatt så langt, der
trær har forvoldt skade, vært forholdsvis få og moderate i omfang.
Med den skjøtselskapasiteten vi har hatt de siste 12 til 15 år, samt den evnen vi har hatt til å skifte ut trær
ved behov, har vi i flyttet terskelen for hvor lenge vi finner det forsvarlig å la trær stå. Det er yterligere et
argument for at man ved dagens situasjon bør ha en høy aktsomhet, og en lav terskel for å bytte ut trær.

Økonomi
Utskifting av inntil 11 trær i Munkegaten vil kunne beløpe seg til kroner 200.000,-. Rådmannen finner
dekning for dette ved å prioritere dette arbeidet innenfor gjeldende budsjett.
Vurdering/konklusjon
Rådmannen vurderer det som nødvendig å skifte ut inntil 11 trær i Munkegaten. Dette arbeidet prioriteres
innen gjeldende arbeidsprogram og budsjett. Siden omfanget av det nødvendige sikkerhetsarbeidet og
påfølgende rehabilitering er så pass omfattende, og berører ett av de mest sentrale byrom, finner
rådmannen det nødvendig å informere formannskapet før arbeidene iverksettes.

Rådmannen i Trondheim, 28.01.2011

Morten Wolden
rådmann/kommunaldirektør

Ellen Birgitte Strømø
Enhetsleder Idrett, park og friluftsliv

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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