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Strategi for Høje-Taastrup Kommunes Træer 2008 er en videreudbygning af en bacheloropgave i Landskabsarkitektur
2007 ved Københavns Universitet, Center for Skov, Landskab og Planlægning. Strategien er udarbejdet af
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Kommune.
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INDLEDNING
1 Strategi for Træer

FORORD
Høje-Taastrup Kommune er en kommune præget af vækst
og forandringer. Udviklingen op til i dag har medført, at
mange erhvervsområder og villakvarterer er kommet til
med en reducering af det åbne land til følge. Livet leves
i stadig højere grad i byerne, der er i konstant forandring
og bymiljøet bliver stadigt tættere. Der stilles store krav
til byplanlæggere om at udvikle konkurrence-dygtige byer,
hvor alle kan leve et indholdsrigt liv med aktiviteter og oplevelser og for at tiltrække mennesker til kommunen skal
byerne inspirere til liv og aktivitet.
Der er i stigende grad behov for at få naturen ind i byen og
for at formidle overgangene mellem forskelligartede områder og mellem land og by. Frodighed og grønne oplevelser
skal skabe et sundt og attraktivt bymiljø og træerne kan bidrage til at skabe en høj kvalitet og variation i byernes rum.
Det er derfor i stigende grad nødvendigt at planlægge træernes fremtid i byerne. Den optimale planlægning tænker
træerne ind i byudviklingen og byplanlægningen fra starten
af projekterne. I modsat fald vil det ikke være muligt at
skabe de vilkår, der giver vækstkraftige og frodige træer
som et levende symbol på en kommune i udvikling.
Som myndighed og rådgiver for alle i kommunen inden for
problemstillinger, der relaterer sig til træer, har Parkafdelingen udviklet træstrategien som et værktøj.
Udvælgelsen af strategiens emner er baseret på nøgleordene:
•
•
•
•

Bevarelse
Langsigtet udvikling
Variation og oplevelser
Information og samarbejde

Kommunen har mange træer plantet i 1960’erne og 1970’erne, som i dag er store, smukke træer.
Det gælder om i videst muligt omfang at bevare disse træer.
Det tager mange år før træerne giver det modspil til omgivelserne, som vi gerne vil opnå, men kun 10 minutter med
motorsaven at fjerne igen. Det er derfor vigtigt at tænke
på, hvordan vi kan bevare træerne, så alle i Høje-Taastrup
kan opleve gamle prægtige træer i fremtiden.
Det er ikke kun kommunens træer, der bidrager til by- og

vejbilledet. Naboerne til hver enkelt vej er med-skabere til
kommunens grønne oplevelser. Derfor er det i høj grad et
fælles projekt at skabe en grøn og blomstrende kommune
og Parkafdelingen vil gerne støtte op med råd og vejledning til private borgere, der ønsker at plante træer i deres
haver.
Vor fokus er i høj grad på variation og oplevelser. Ligesom
de fleste andre kommuner har Høje-Taastrup anvendt få
træarter med det resultat, at beplantningen på mange veje
ser meget identisk ud. Gennem en mere målrettet planlægning vil vi ændre dette mønster, så hvert område får
sin egen beplantning og bidrager med forskelligartede oplevelser og varierede landskaber af høj kvalitet. Derigennem
dannes den optimale ramme om et sundt og aktivt liv for
alle i kommunen.
Det er ikke alle steder i Kommunen, at betingelserne er til
stede til plantning af træer. Det er en vigtig del af strategien
at prioritere indsatsen, så vi får træer, der trives. I denne
sammenhæng er samarbejde og dialog af afgørende betydning for at fremme den langsigtede udvikling, der skal
sikre velplacerede træer på kommunens veje i fremtiden.
Når træerne indgår i byplanlægningen fra projektstart, vil
de i højere grad kunne bidrage til at skabe en harmonisk
byudvikling og en helhedsorienteret sammenhæng mellem
by og land.
Vi kommer i denne træstrategi med forslag til, hvordan
denne opgave kan gribes an, så kommunen kan udvikle sig
til en frodig kommune med en mangfoldighed af oplevelser
på veje og i de grønne områder.
Venlig hilsen
Claus Dahl
Parkchef

Strategi for Træer 2

FORMÅL OG INDHOLD
Denne strategi skal sørge for rammerne inden for hvilke
planlægningen og vedligeholdelsen af veje og grønne områder i Høje-Taastrup Kommune skal finde sted.
Formålet med træstrategien
Bevarelse
•
At bevare de mange eksisterende kvaliteter, der er i
kommunens træbestand.
•
At beskytte de særligt bevaringsværdige træer.
•
At sikre, at træ kun fældes, såfremt de er i dårlig
stand, fejlplacerede eller skal tyndes i henhold til
plejeplan.
Langsigtet planlægning
•
At anvende de økonomiske ressourcer, der er til rådighed til træer, på den mest fordelagtige måde for
kommunen.
•
At forhindre at træer plantes på en måde og på steder, der umuliggør deres udvikling.
•
At skabe et sammenhængende overordnet grønt
vejnet, hvor alle veje med de nødvendige vækstmæssige forudsætninger plantes med træer, der
passer til betingelserne på det på gældende sted såvel planteteknisk som arkitektonisk.
•
At skabe en kommune, hvor træer er et gennemgående og dominerende træk, som skaber visuel sammenhæng i bybilledet og i overgangene mellem land
og by.
Variation
•
At skabe unikke vejrum med en stor variation af arter.
•
At udvikle og bevare attraktive, sikre og varierede
grønne områder med forskellige tilbud om udendørs
aktiviteter.
Samarbejde og information
•
At informere borgere, politikere og medarbejdere
om træers værdi og derved få et større engagement
og en bedre beskyttelse af træerne.
•
At informere kommunens administrative medarbejdere om træernes vækstbetingelser og etablere
samarbejde på tværs af kommunen, der sikrer, at
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•

træerne tænkes ind i planlægningen af nyanlæg og
omlægning af eksisterende veje og områder.
At udvikle et redskab til kommunens grønne medarbejdere, der skal sikre en højere kvalitet i udførelsen af arbejdet med træerne.

Indhold
Strategi for Høje-Taastrup Kommunes Træer 2008 er et
redskab underordnet Grøn Politik 2006. Strategien skal revideres løbende og efter samme retningslinier som Grøn
Politik 2006.
Strategien er inddelt i 5 overordnede afsnit og et bilagshæfte. Indledningsvis gennemgås visionen for, hvordan kommunen kan udvikle sig gennem en bedre planlægning af
træerne på veje og i byernes rum. I samme afsnit præsenteres strategiens kerneelementer – bevarelse – langsigtet
planlægning – variation – information og samarbejde.
Dernæst kommer afsnit om kommunens områder, veje
samt grønne områder, som hver især indeholder visioner
og målsætninger for det pågældende område.
Kommunens områder omfatter byer og landsbyer og der er
forslag til, hvordan områderne kan styrke deres identitet
gennem en varieret beplantning.
I afsnittet ”Kommunens veje” er vejene inddelt i kategorier
med målsætninger og forslag til træbeplantning for hver
kategori. Indsatsområder for kommunens veje kan findes i
bilagshæftet.
Træerne i de grønne områder er inddelt i parker og naturområder. Indsatsområderne inden for de forskellige områder kan findes i bilagshæftet.
Afslutningsvis er der afsnit om træernes pleje, hvor visioner
og målsætninger for den fremtidige pleje præsenteres.
I bilagshæftet findes konkrete værktøjer til gennemførelsen
af strategien.

VISIONEN
Visionen om den blomstrende kommune
Visionen om den blomstrende kommune er visionen om en
kommune, som tiltrækker mennesker til at bo eller arbejde
netop her. Træerne kan bidrage væsentligt i denne udvikling.
Bevarelse
Det er visionen at bevare de mange værdifulde træplantninger, der er i kommunen, så borgerne i fremtiden kan opleve det historiske sus ved gamle prægtige træer med furet
bark og store, brede kroner. Kommunen har flere gamle
områder samt områder fra 1960érne og 1970érne, hvor
træplantningerne har opnået vægt og fylde. Mange af disse
træplantninger er værdifulde for kommunen og skal derfor
bevares.
Langsigtet planlægning
Det er visionen at skabe bedre plads til træer. Gennem dialog og samarbejde vil vi søge at forbedre træernes vilkår i
nuværende og fremtidige byrum. En bedre planlægning af
træernes placering vil betyde bedre levemuligheder for byens træer med trivsel og vækst til følge.

Variation og oplevelser
Det er visionen at skabe variation og oplevelsesmæssige
værdier. Gennem variation i art og formgivning skal de forskellige strækninger og områder have deres eget særpræg
og karakter som den historiske allé, blomstrende trægrupper eller fritstående, bredkronede træer. Ved inddragelse
af tilstødende arealer kan indfaldsveje og trafikveje gøres
mere sikre og frodige. Øer af grønne træer kan fortrænge
de ofte triste og karakterløse vejrum og bidrage til at formidle overgangene mellem det åbne land, erhvervsområder og boligbebyggelser.
Det er visionen, at kommunen skal have et rigt dyreliv.
Træer er vigtige levesteder for de vilde dyrs liv og gennem
et bevidst valg af træarter, der forbedrer livsbetingelserne
for områdets dyreliv, skal naturindholdet i kommunen øges
og give et levende og oplevelsesrigt miljø.
Information og samarbejde
Strategien skal være en informationskilde til borgere, erhvervsvirksomheder og kommunens administrative medarbejdere. Det er visionen, at kendskabet til træernes værdi
og vækstbetingelser ved hjælp af træstrategien øges for
derigennem at få et større engagement i og samarbejde om
træernes udvikling.

Plataner, Østerparken
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BEVARELSE
Bevarelse er et kerneelement og en væsentlig årsag til udarbejdelsen af strategien.
Høje-Taastrup Kommune har mange prægtige træer, som
udgør en stor værdi for kommunen.
Det tager mange år før træerne giver karakter til et område, men kun et øjeblik at fjerne træerne igen. Det er derfor vigtigt at planlægge, hvordan de eksisterende træer i
Høje-Taastrup kan bevares, så alle kan opleve gamle træer
i fremtiden.
Der er mange gode grunde til at bevare de eksisterende
træer, som eksempelvis:
•

Træer kan give byens rum en særlig stemning og
kan dermed bidrage til stedets identitet og karakter.

•

Træerne viser årstidernes skift og i kraft af deres
lange levetid, giver de en historisk dimension og karakter til et område.

•

Træer i byen giver et sundere miljø, idet træer forbruger kuldioxid i deres biologiske processer og afgiver ilt; dvs. træerne er også i stand til at rense luften for en del af bilernes forurening.

Blandt byens træer er der mange træer, der udmærker sig
ved at være særligt markante og vellykkede og som dermed bidrager med identitet og karakter til kommunen. Det
tager mange år at opnå sådanne værdier og det handler
derfor om at bevare plantninger med disse karakteristika.
Sådanne plantninger kan beskyttes ved at gøre træerne
bevaringsværdige. I bilagsmappen findes kriterier for udvælgelsen af bevaringsværdige træer med eksempler fra
kommunen.
Bevaringsværdige træer er træer, der skal bevares – dvs.
leve så længe som muligt til glæde for alle. Der må eksempelvis ikke graves under træernes kroner eller foretages
andre indgreb, som kan skade træet. Ved at passe på træer
som har en særlig værdi kan vi i fremtiden opleve meget
gamle træer, som er unikke af forskellige grunde. Selvom
træerne er bevaringsværdige skal de stadig være sikre træ-
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er og træerne må aldrig udgøre en risiko for mennesker.
Registreringen af bevaringsværdige træer skal være et
redskab til at beskytte udvalgte træer. Registreringen kan
danne grundlag for en beskyttelse gennem Lokalplanen. Se
skemaet for bevaringsværdige træer her.
Afsnittets nøgleord:
•
Bevarelse af kommunens eksisterende træer
•
Beskyttelse af særligt bevaringsværdige træer

Bevaringsværdig eg på Dorphs Alle
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LANGSIGTET PLANLÆGNING
Træerne skal bidrage med en ekstra dimension og kvalitet
til byens rum. Det kræver, at betingelserne er til stede for at
de kan udvikle sig til store og sunde træer og træerne skal
derfor sikres de bedst mulige vækstbetingelser fra starten.
I modsat fald udvikler de sig dårligt med halvvisne kroner
og ringe tilvækst – en dårlig ramme om bylivet og en negativ signalværdi til omverden. Der er derfor behov for en
langsigtet planlægning, der tænker plads til træerne ind fra
starten af projekterne ved såvel nyanlæg som renoveringer
i byens rum.
Byplanlægning med plads til træer
En vigtig forudsætning for at opnå sunde og frodige træer
er at sikre træet plads såvel over som under jorden. For
at opfylde visionerne om frodighed i byens vejrum er det
nødvendigt i den fremtidige planlægning at reservere plads
til træer. En fremtidig plan for placering af bl.a. ledninger,
fjernvarme og kloakledninger vil være hensigtsmæssig.
Ofte ligger ledningerne i rabatterne og umuliggør eller vanskeliggør placeringen af træerne.
Omlægning af veje og andet bygningsarbejde kan ligeledes få konsekvenser for byens træer. I planlægningen af
vej- og bygningsarbejde, der påvirker kommunens træer,
skal Parkafdelingen inddrages. Parkafdelingen vil i samarbejde med de involverede parter søge at forebygge skader
på kommunens træer for at sikre træerne så lang en levetid som mulig. Ved større projekter, der vil påvirke mange
træers trivsel, kan der udarbejdes en træbeskyttelsesplan
som skal sikre træerne en bedre beskyttelse under byggeprocessen.
Hovedparten af træernes rødder ligger 5-10cm under jordens overflade og vil – hvis rødderne får lov til at bredde sig
– generelt gå langt ud over kronens dryplinie. Overfladearealet er derfor af største vigtighed. Der er udviklet plantemetoder, der i størst muligt omfang tilgodeser træernes
behov i bymiljøet.
Rette træ på rette sted
I Høje-Taastrup Kommune er der mange steder, hvor der
er meget fine pladsforhold til træer – og selv vejtræer kan
undertiden have næsten parklignende vilkår. Andre steder
er pladsforholdene mere begrænsede og flere steder er det
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nærmest umuligt at plante træer med et godt resultat.
Kommunens økonomiske ressourcer til træer er begrænsede og det handler om at anvende ressourcerne på den
mest fordelagtige måde. Dette indebærer, at Parkafdelingen i den daglige planlægning og rådgivning vil søge at
forhindre, at træer plantes på en måde og på steder, der
umuliggør deres udvikling.
Der kan være steder, som eksempelvis helt centrale veje og
pladser, der prioriteres meget højt – selvom betingelserne
for træer ikke umiddelbart er til stede. Her kan man med
specielle plantemetoder skaffe rimelige betingelser for vejtræer.
Valg af den ”rigtige” planteart spiller ligeledes en afgørende
betydning. Ofte vil der på de mindre veje ikke være plads til
mange, store træer, mens enkelte mindre træer vil kunne
tilføre vejen og området frodighed og struktur. Se afsnittet
om kommunens mindre veje her.
Afsnittets nøgleord:
•
Reserver plads til træer.
•
Fremtidig plan for placering af ledninger i rabatterne
efterlyses.
•
Forebyg skader på byens træer.
•
Hvor kan der plantes træer/hvor kan der ikke plantes træer.

Høje-Taastrup Vej - dårlige vækstbetingelser for træer
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VARIATION - ARTSRIGDOM
Artsrigdom er et af strategiens kerne elementer.
I de fleste kommuner er der kun ganske få træarter på
vejene – sådan forholder det sig også i Høje-Taastrup Kommune. En meget stor del af kommunens træer er plantet i
perioden 1960-1970 og består primært af store træer som
Eg, Ask og Platan. Det er store, smukke træer i dag, som
der skal bygges videre på og ved at tilføje flere arter vil
man kunne opnå en større mangfoldighed af oplevelser. Det
gælder om at tilføje nyt, men samtidig beskytte de smukke
træer, som kommunen har.
Træer og anden beplantning kan bidrage med stor forskellighed i udtryk og samtidig give et område eller vejstrækning
en sammenhængende helhed. Træer markerer og smykker
vejforløb og bidrager med frodighed og blomster om foråret
og smukke frugter og efterårsfarver om efteråret.
Blomstringen skal være mangfoldig fra Ahornens nærmest
lette, næsten usynlige blomstring, der kommer til udtryk
som et let gult skær til kirsebær- og æbletræets poetiske
hvide blomster, den Japanske kirsebærs lyserøde farveorgie og Robiniens dekorative hvide klaser. Om vinteren står
træerne som smukke silhuetter/skulpturer, der viser træernes karakteristiske vækstform eller særlige beskæring.
Det er målsætningen, at Høje-Taastrup Kommune skal have
en bred variation i såvel træarter som alder og vækstformer. Variation er et vigtigt element i træstrategien, fordi
variation bidrager med:
•
•
•

Oplevelser
Identitet
Værn mod sygdomme

Vi har på kommunens veje ca. 10 forskellige arter og i kommunen som helhed ca. 40 arter. Det er målsætningen, at
antallet af arter på kommunens veje skal forøges med 10
træarter og i kommunen som helhed med 20 træarter over
en længere årrække.
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Variation handler ikke kun om at tilføje nye arter men også
om variation i vegetationsformen, fordi forskellige vækstformer kan give mange forskelligartede udtryk og understrege rumlighed på hver sin måde. Eksempler på vegetationsformer er formklippede trærækker, portaltræer eller en
rytmisk punktvis beplantning.
Listen over træarter i bilagshæftet indeholder bl.a. de arter,
der er typiske for kommunen, men skal først og fremmest
fungere som inspiration til at vælge andre arter og derigennem bidrage til en større artsrigdom. Se listen over træarter her.
Afsnittets nøgleord:
•
Variation giver identitet og oplevelser.
•
Variation i træarter giver værn mod sygdomme.
•
Målsætning for vejtræer: antallet af træarter forøges
med 10 arter over en længere årrække.
•
Målsætning for Kommunen som helhed: antallet af
træarter forøges med 20 arter.

Robinier og avnbøg på Roskildevej
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INFORMATION OG SAMARBEJDE
Parkafdelingen vil arbejde for, at kendskabet til træernes
værdi og vækstbetingelser øges.
Strategien skal ligge på kommunens hjemmeside og anvendes til at informere borgere, politikere og medarbejdere om
træers værdi for derigennem at få et større engagement i
træernes udvikling. Hjemmesiden skal ligeledes anvendes
til at informere om større tiltag i kommunen inden for udvikling og pleje af træerne.
Strategien skal være en informationskilde til kommunens
administrative medarbejdere om træernes vækstbetingelser og et samarbejde på tværs af kommunens afdelinger
skal sikre, at træerne tænkes ind i planlægningen af nyanlæg og omlægning af eksisterende veje og områder.
Strategien skal være et redskab til kommunens grønne
medarbejdere, der skal bidrage til en højere kvalitet i udførelsen af arbejdet med træerne.
Parkafdelingen giver gratis rådgivning om træer til alle i
kommunen såvel private borgere, boligforeninger som erhvervsvirksomheder. Det er målsætningen, at information
og vejledning skal give grobund for mere viden om træer
og dermed bedre vækstresultater – også for træer på kommunens ikke kommunale områder. Det er ønsket, at arbejdet med træer sker så bredt som muligt og i samarbejde
med alle interesserede, så der opnås en helhed inden for
det grønne område.
Afsnittets nøgleord:
•
Øge kendskabet til træernes værdi og vækstbetingelser.
•
Samarbejde omkring placeringen af træerne i nyanlæg og i omlægning af veje og områder.
•
Gratis rådgivning om træer til alle i kommunen.
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MÅLSÆTNING FOR OMRÅDER

Plataner, Østerparken

OMRÅDER

Platan på Taastrup Hovedgade
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VISIONEN FOR KOMMUNENS OMRÅDER
Det er visionen, at hvert område i kommunen skal have
sit eget særpræg, der indikerer, hvor i kommunen man
befinder sig. Variation i træart og formgivning er det helt
centrale i visionen, som i samspil med veje, bygninger og
pladser skal give hvert område sin helt egen identitet og
stemning.
Det er visionen at skabe bedre plads til træer. Gennem dialog og samarbejde vil vi søge at forbedre træernes vilkår
i nuværende og fremtidige byrum. En bedre planlægning
af træernes placering vil betyde bedre levemuligheder for
byens træer. Gennem sundhed og vitalitet skal træerne bidrage til at skabe en høj kvalitet og variation i byens rum
som levende symboler på en kommune i vækst.
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HØJE-TAASTRUP BY
Det er målsætningen, at de enkelte bydele beplantningsmæssigt skal have stor variation og samtidig have enkelte
gennemgående beplantningselementer, der knytter den enkelte bydel sammen og adskiller den fra andre bydele. Ved
at anvende den mangfoldighed der er i træbeplantning vil
vi tilføre en ny og særlig identitet eller forstærke det eksisterende i hvert enkelt område.
Mange vejstrækningerne i Høje-Taastrup By er forholdsvis
nyetablerede og træplantningerne er de fleste steder under
20 år.

præger især Halland Boulevard, Øtoftegårdsvej og Frøgårds
Allé. Der findes andre træarter, men det overordnede vejnet
er artsfattigt. Derimod kan man opleve et bredt spektrum
af arter i Nørreby, Sønderby, Østerby og Vesterby.
Målsætningen er at give de eksisterende træer bedre
vækstbetingelser og tilføre nye store træarter som Vintereg
(Quercus petraea) og Hvidpil (Salix alba) samt arter med
iøjnefaldende blomstring som eksempelvis almindelig Robinie (Robinia pseudoacacia), Rød hestekastanie (Aesculus
carnea ”Briotii”), Paradisæble (Malus floribunda), Fuglekirsebær (Prunus avium) samt Alm. syren (Syringa vulgaris).

Det dominerende træ i Høje-Taastrup By er Lindetræet, som

Lindetræer på Øtoftegårdsvej
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TAASTRUP BY
Det dominerende træ i Taastrup By er Platan-træet, hvor
Østerparken og Vesterparken er meget vellykkede strækninger med 40-år gamle Plataner. Taastrup Hovedgade
kommer med tiden til at bidrage til dette billede med de
Plataner, der blev plantet i 2003.
Taastrup By har mange vellykkede træplantninger på byens
veje, bl.a. Eg, Spidsløn, Kastanie, Ask og Lind. Det er målsætningen, at der i dette område skal tilføjes blomstrende
arter som eksempelvis Paradisæble (Malus sargentii), Oktoberkirsebær (Prunus subhirtella), Japansk kirsebær (Prunus serrulata), Almindelig Røn (Sorbus aucuparia), Valnød
(Juglans regia), Robinie (Robinia pseudoacacia), Trompet-

Platantræer på Østerparken
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træ (Catalpa bignonioides) samt Ægte kastanie (Castanea
sativa).
Forskellige vegetationsformer skal bidrage til at skabe variation som eksempelvis formklippede trærækker på Taastrup Hovedgade, der vil være en god arkitektonisk og
trafikal løsning.

FLØNG
I den nyere del af Fløng , der er præget af parcelhuskvarterer, er pladsforholdene til træer mange steder gode og
her dominerer især Birk og Ask. Asketræernes trivsel varierer meget og det er målsætningen at bygge videre på
Birketræet, som den dominerende træart med grupper af
Asketræer.
Den ældre del af Fløng er derimod præget af mange snævre
veje uden mulighed for offentlig beplantning. Den private beplantning i borgernes haver er værdifuld for sådanne
veje, hvor Magnolie, Syren og Japansk Kirsebær liver op på
monotone vejforløb.
Det er målsætningen at der skal tilføres nye blomstrende
arter som Almindelig røn (Sorbus aucuparia), fyldtblomstret Fuglekirsebær (Prunus avium ”Plena” ), Almindelig
magnolie (Magnolia x soulangiana) samt Naur (Acer campestre). Sidstnævnte har ikke en iøjnefaldende blomstring,
men bidrager med overdådige efterårsfarver. Endelig skal
Europæisk Lærk (Larix decidua) og Vandgran (Metasequoia
glyptostroboides) bidrage med karakteristiske kroneformer
og særprægede stammer.

Birk - Nørreled
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HEDEHUSENE
Det dominerende træ i Hedehusene er Asketræet. Ser man
bort fra villa-vejene, der er præget af beplantningen i de
private haver, er træbeplantningen meget ensformig.
Det er målsætningen at tilføre området nye arter - og især
arter med iøjnefaldende blomstring, som eksempelvis Bærmispel (Amelanchier arborea ”Robin Hill”), Almindelig bærmispel) (Amelanchier lamarckii), Japansk søjlekirsebær
(Prunus serrulata ”Amanogawa”), Almindelig syren (Syringa vulgaris), Seljerøn (Sorbus intermedia) samt mindre
træer med eksempelvis kugleformede kroner som Kuglerobinie (Robinia pseudoacacia ”Umbraculifera”) og Kugleløn
(Acer platanoides ’Globosum’). Disse træer bidrager ikke
med blomster, men med deres særprægede, iøjnefaldende
kuglerunde vækstform.

Asketræer - Charlottegårdsvej
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HEDEHUSENE
Idéer til omlægning af Hovedgaden
Træbeplantningen i forslag 1 består af mindre træer med
kugleformede kroner placeret i plantebede mellem Parkerings-båse. Som vejbane-adskillelse er anvendt en let forhøjet chausséstensbelægning med klatrende vedplanter i
stativer. Mange af de eksisterende træer trives ikke og fjernes, mens de træer, der er sunde og i vækst bevares.

Hovedgaden idag

Kontrasterne i materialevalg og de iøjnefaldende planter
skal give frodighed og farvespil til det aktive by- og handelsliv, som præger Hovedgaden.
Belægningen består primært af klinker. De gulbrændte,
varme farver spiller op til bygningernes røde, hvide og gule
nuancer og skaber en gennemgående sammenhæng i by-

Billedmanipulation: Hovedgaden efter omlægningen, forslag 1
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HEDEHUSENE
billedet. Samtidig er der en historisk reference til områdets
store teglproduktion, som byen var kendt for i det forrige
århundrede. Hedehus-Teglværket var byens største virksomhed og var i drift fra 1896-1970.
I forslag 2 er der ligeledes anvendt klinker, men selve trafikken afvikles på den traditionelle asfalt-belægning.
Træbeplantningen består af søjleformede træer og bygger
videre på stationsområdets eksisterende træbeplantning af
Søjleeg.
De søjleformede markante træer giver et godt modspil til
Hovedgadens bygninger.

Billedmanipulation: Hovedgaden efter omlægningen, forslag 2
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LANDSBYER
Kommunens landsbyer er ofte landlige idyller med gadekær
og flere har rødder langt tilbage i tiden, som eksempelvis
Reerslev og Stærkende.
Et fælles træk for landsbyerne er beliggenheden i det åbne
landskab og landevejen, der oftest fører midt igennem
byen. Tilgangen til landsbyerne og dermed overgangen
mellem land og by er generelt lidt tilfældig. Det er målsætningen gennem træbeplantning at markere disse overgange
mellem land og by. Træbeplantningen skal i overgangene
mellem det åbne land og landsbyen udelukkende bestå af
hjemmehørende arter.

Vedlagt under bilag er et skema med indsatsområder for
årene fremover. Indsatsområder for overgangene mellem
land og by er placeret under overskriften ”Landeveje” i skemaet.

I landsbyerne skal der bygges videre på det traditionelle
landsbymiljø og udvikling skal ske med respekt for den lokale kulturhistorie; derfor vil den offentlige beplantning inde
i landsbyerne ligeledes hovedsageligt bestå af hjemmehørende arter. Pladsforholdene inde i landsbyerne er meget
forskellige og derfor kan det på nogle lokaliteter være de
store træer som foretrækkes og på andre steder mindre
træer, hvor pladsmulighederne er mere begrænsede.

Landevejen til Marbjerg før plantning af rønnebærtræer

Billedmanipulation: Marbjerg efter plantning af rønnebærtræer
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KOMMUNENS VEJE
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VISION FOR KOMMUNENS VEJE
Det er visionen, at hvert område i kommunen skal have sit
eget særpræg, der indikerer, hvor man befinder sig i kommunen. Variation i træart og formgivning er det helt centrale i visionen, som skal give beplantningsmæssig identitet
til hvert enkelt område og en mangfoldighed af oplevelser.
Forskellige træarter skal bidrage til stemninger og frodighed fra Birkens smukke sort-hvide stamme og lette løv,
Rønnebærtræets rige blomstring og iøjnefaldende røde bær
til Robiniens dybt skorpede bark og skulpturelle kronebygning, der står med sit lette lyse løv og flor af ærteblomster
om sommeren.
Vejene skal være trafiksikre. Det er visionen, at inddragelse
af tilstødende arealer skal gøre trafikvejene mere sikre og
frodige. Øer af grønt skal fortrænge de ofte triste og karakterløse vejrum.

Værdifulde træplantninger langs vejene skal så vidt muligt
bevares, så alle i Høje-Taastrup i fremtiden vil kunne opleve
gamle prægtige træer.
Samarbejdet mellem afdelingerne internt i kommunen samt
til entreprenører, der udfører arbejde i tilknytning til offentlige arealer, skal så vidt muligt udbygges for at sikre bedre
udviklings-muligheder for kommunens træer. Det gælder
ved opførelse af bygninger og etablering af veje i nærheden
af eksisterende træer, men ligeledes ved etablering af nye
træer i vejens rabatter. Den manglende lovgivning omkring
placeringen af ledninger og rør vanskeliggør en optimal
placering af træerne. Det er derfor visionen, at en styrket
kommunikation vil kunne give resultater for såvel placeringen af nye træer som for en større forståelse for og bedre
behandling af eksisterende træer.

Asketræer på Østerholmen
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OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR VEJTRÆER
Det er målsætningen at registrere kommunens mest værdifulde træbeplantning og anvende denne registrering som
et redskab til at beskytte udvalgte træer. Samtidig kan registreringen danne grundlag for en beskyttelse gennem Lokalplanen.
Det er målsætningen at forøge træbestanden på kommunens veje med en ny art årligt, så antallet af arter på kommunens veje fordobles over en 10-årig periode.
Det er målsætningen at reducere behovet for træpleje og
dermed formindske omkostningsniveauet ved at vælge det
rette træ til det rette sted. Dette forudsætter, at der i den
fremtidige byplanlægning afsættes nok jord og plads til at
træerne kan udvikle sig.
Ved hjælp af planlægning af træers placering i startfasen
mindskes konflikter mellem træerne og byens struktur. Det
er målsætningen herigennem at reducere behovet for drastiske beskæringer, fordi træet kommer i konflikt med vejregler, skilte og belysning.
Det er målsætningen, at nyplantede træer skal følge regler
og retningslinier for sikkerhed udarbejdet af vejdirektoratet.
Det er målsætningen, at styrke kommunikationen til kommunens afdelinger for at opnå en bedre forståelse for træers behov og dermed opnå bedre vækstbetingelser for træerne.
Vedlagt under bilag er et skema med forslag tll indsatsområder for årene fremover. Indsatsområderne er placeret
under det pågældende område.
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MÅLSÆTNING FOR TRAFIKVEJENE
Trafikvejene er også kendt under betegnelsen ”de tidligere
amtsveje” eller ”indfaldsveje” og bringer trafikken til og fra
byarealerne, ind i byområderne. Disse veje er karakteriseret ved stor kapacitet og løber ofte gennem såvel landlige
som bymæssige områder.
Vejene blev overtaget af kommunen i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og kommunen står nu over for opgaven at udvikle beplantningen på disse strækninger, der
flere steder er forsømte.
Det er især Hveen Boulevard og Roskildevej, som er afgørende i denne vejkategori, idet der færdes gennemsnitligt
ca. 56.000 biler i døgnet på disse to veje. Disse veje bliver dermed kommunens visitkort og er helt afgørende for
det umiddelbare indtryk af kommunen. Trafikvejene er helt
centrale veje ikke kun for borgere i Høje-Taastrup Kommune, men for mange mennesker på store dele af Sjælland.
De triste og karakterløse vejforløb kan ændres radikalt ved

Roskildevej ved Bondehøjvej

hjælp af markante træplantninger, der understreger områdernes landskabelige træk og byder på oplevelser året
rundt.
På disse veje er det ofte muligt at inddrage jord fra de omkringliggende marker eller restarealer. Dette vil ikke kun
give mulighed for bedre vækstbetingelser og dermed skabe
sundere og smukkere plantninger, men ligeledes åbne op
for nye muligheder, der kan øge trafiksikkerheden og skabe
en smukkere sammenhæng til omgivelserne og det omkringliggende landskab.
På disse veje er hastigheden typisk 80km/t og ifølge de nye
vejregler for nyplantning skal beplantningen etableres minimum 6m fra køresporkant. Ved inddragelse af jord op til
vejrummet kan beplantningsarealet udvides og en vækstform som trægrupper kan anvendes. Dette vil understrege
vejforløbet og stramme vejrummet op.

Gruppe af birketræer - Roskildevej
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ROSKILDEVEJ - EN HISTORISK VEJ
Bisp Absalon, grundlæggeren af København, blev ligeledes
grundlæggeren af egnens første gennemgående vej imellem Roskilde og København i slutningen af 1100-tallet. Siden byggede Christian IV i 1640érne videre på vejen og
Frederik V anlagde en helt ny vej med ændret beliggenhed
i 1770’erne.
Til trods for sin store historiske betydning og sine mange
nuværende brugere ser Roskildevej på mange strækninger
trist ud med en usammenhængende beplantning præget af
mistrivsel.
Det er målsætningen at bevare de smukke træer, der er
på strækningen og tilføje nye træer og dermed omdanne
vejrummet til et smukt og sammenhængende forløb med
Egen som det gennemgående og bærende element. Historisk set har Egen været en af de vigtigste træarter i Danmark og i kraft af sin evne til at blive meget gammel får

Roskildevej før plantning af egetræer
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Egen en kontinuitet gennem tid, der binder de forskellige
tider sammen. Det er en af grundene til at Egen har spillet
en stor rolle i sagn og tro som symbol på bestandighed, soliditet og styrke. Dermed bliver Egetræet en værdig repræsentant for historiens gang på en gammel vej. Egen findes
allerede i dag i form af to store trægrupper øst for Hveen
Boulevard plantet af  C.Th. Sørensen.
Den eksisterende beplantning, som skal bevares, består
af grupper af Robinier og Avnbøg på strækningen mellem
Hveen Boulevard og Halland Boulevard samt store grupper
af Birk, som med sit lette løv og hvide stammer skal danne
kontrast til den øvrige beplantning.
Det er ligeledes målsætningen, at midterrabatten med tiden skal udskiftes til blomstrende buske eller mindre træer
på delstrækninger. Se forslag til beplantning af Roskildevej
her.

Billedmanipulation: Efter plantning af grupper af egetræer

MÅLSÆTNING FOR LANDEVEJENE
Byerne i Høje-Taastrup Kommune grænser op til det åbne
land, som rummer en lang række værdier. Her findes landbrugsarealer, store rekreative arealer og fine naturområder.
Det er målsætningen, at træerne skal være et gennemgående og dominerende træk i det åbne land, som skaber en
visuel sammenhæng i overgangene mellem land og by –
mellem erhvervsområder, villakvarterer og marker.

I slutningen af 2007 blev der på Tingstedvej, der fører ind
til Reerslev, plantet Egetræer. Tingstedvej grænser op til
åbne marker og er højt beliggende i landskabet. Med tiden
vil træerne blive et dominerende træk i landskabet. Billederne viser udviklingen i træerne over tid.

Træbeplantningen i disse områder er meget begrænset og
valg af træart spiller en afgørende rolle for landskabets karakter. Det er målsætningen, at det åbne land udelukkende
skal præges af hjemmehørende slægter som Eg, Pil, Poppel, Røn og Fuglekirsebær. Er pladsforholdene begrænsede,
så træerne kommer tæt på vejen, vil plantninger med Syren eller mindre træer som Vildpære, Æble samt Bærmispel
foretrækkes, da disse træer ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko i trafikken. Samtidig vil denne type beplantning
kunne tilføre landskabet omkring vejene stor variation og
skønhed.

Nyplantede egetræer på Tingstedvej

Billedmanipulation: Egetræer på Tingstedvej, ca. 50 år gamle
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Poppeltræer på Bondehøjvej
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MÅLSÆTNING FOR KVARTERSVEJENE
Kvartersvejene udgør forbindelsen mellem de overordnede
trafikveje og bymidten og binder dermed bydelene sammen. Disse veje bliver benyttet af mange borgere og er
derfor vigtige strækninger i Høje-Taastrup Kommunes vejstruktur.
Flere af vejene er meget vellykkede såvel med henblik på
træernes trivsel som på den arkitektoniske sammenhæng,
mens andre veje er præget af triste vejforløb og mistrivsel.
Et af de fundamentale problemer på denne vejtype er mangel på plads over som under jorden, hvilket ofte resulterer i
mistrivsel. Vejene er oftest 2-sporede og behovet for store
træer er ikke så udtalt som på trafikvejene.
Det er målsætningen, at alle kvartersvejene, hvor der er
mulighed for at inddrage plads til træer, skal udvikle sig til
smukke, markante forløb, der binder det overordnede vejnet sammen. En markant træbeplantning kan udgøres af

Høje-Taastrup Vej idag

såvel få træer, der er strategisk placeret, som af alléer eller
punktvis beplantning. Ofte kan et enkelt dominerende træ
give det nødvendige modspil til omgivelserne.
Der tilstræbes også på disse veje mest mulig variation.
Pladsforholdene bevirker imidlertid, at træerne ofte står
meget tæt på vejbanen og derfor er udsat for meget salt.
Ved valg af træart er det derfor vigtigt at undersøge hvilke
arter der er velegnede, se afsnit om valg af træart.
Som hovedregel anvendes på denne type veje mellemstore
træer med en højde på omkring 15m i udvokset tilstand.
Årsagen til valg af højde er de begrænsede jordforhold, der
er på denne type veje. Der er derfor større chancer for, at
et træ med moderat størrelse kan udvikle sig til et sundt
og smukt træ under disse forhold. Såfremt pladsforholdene
over og under jorden er til det, kan også større træer med
fordel anvendes.

Billedmanipulation: Idé til omlægning af vejen, hvor vejbane inddrages til p-pladser og superplantekummer med plads til store træer.
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MÅLSÆTNING FOR MINDRE KOMMUNALE VEJE
De mindre kommunale veje udgør hovedparten af kommunens veje og næsten halvdelen af vejene i kommunen. På
de mindre kommunale veje har træerne ofte bedre betingelser og en langt mindre trafikmængde og træernes trivsel
er generelt væsentligt bedre. Ofte ligger vejen i tilknytning
til et åbent grønt område eller plæne, som giver træerne
nærmest parklignende vilkår. Dette har givet optimale vilkår for vækst, hvilket har resulteret i meget smukke plantninger, der indgår i en fin komposition med omgivelserne.
Det er på de mindre veje ikke nok, at pladsforholdene er i
orden og vækstbetingelserne er sikret. Det er også nødvendigt at vurdere, om der ved valg af træart er taget for højde
eventuelle fremtidige skyggegener. Denne vejkategori inddeles derfor i to kategorier, så der i fremtiden kan foretages
korrekte valg af træarter.
- Veje med plads til store træer
- Veje med begrænset plads til træer

Vejtoften idag

Veje med plads
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Veje med plads er karakteriseret af brede rabatter over 3m
og stor afstand til beboelse eller med beboelses-område
udelukkende i den ene side af vejen. På veje med plads
som eksempelvis Østerholmen kan der plantes store markante træer og man kan opnå en helt speciel stemning og
udtryk uden skyggegener. Da træerne på denne type veje
generelt har gode betingelser, er der her mulighed for en
større mangfoldighed med forskellige plantninger.
Veje med begrænset plads
Veje med begrænset plads til træer er karakteriseret ved
smalle rabatter under 3m og beboelse på begge sider af vejen. For veje, hvor vejforløbet går fra nord mod syd frarådes
træbeplantning i vejens østlige side, såfremt der er beboelse umiddelbart ud til vej, da dette kan give alvorlige skyggegener for vejens beboere. Ligeledes gælder for vejforløb,
der går fra øst mod vest, at træbeplantning plantet i den
nordlige side af vejen, generelt vil være uhensigtsmæssig.
Det anbefales derfor at plante mindre træer på disse veje
på omkring 6 m eksempelvis som portaltræer ved vejens
udmunding eller punktvis beplantning i vejens ene side. Ved
meget smalle vejforløb anbefales ikke træplantninger, men
derimod grønne rabatter eventuelt med løgplanter.

Billedmanipulation: Vejtoften efter punktvis beplantning i begge vejsider.

Piletræer, Mølleparken

TRÆER I GRØNNE OMRÅDER
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INDLEDNING
Træer er unikke elementer i landskabet og har en meget
stor indvirkning på omgivelserne.
De kan give den besøgende mange oplevelser gennem årstidernes skiften og deres individuelle særpræg og skønhed.
Samtidig giver træer kontinuitet gennem tid, idet de binder
forskellige tider sammen i kraft af deres lange levetid.
Træer kan ligeledes skabe kontinuitet gennem landskabet
– mellem land og by. Træer spiller en afgørende rolle for de
visuelle sammenhænge, men er også af stor betydning for
områdets miljø og landskabets karakter. Grønne områder i
landlige omgivelser kan eksempelvis indgå i en smukkere
sammenhæng med det omgivende landskab ved at gøre
brug af træer.
Bestande af træer inden for forskellige grønne områder kan
være lige så forskellige som de enkelte områder. I landlige
områder kan traditionelle, hjemmehørende træer, der er en
del af kultur-landskabet, give en lokal identitet og historisk
kontinuitet, mens eksempelvis eksotiske træer kan bryde
kontinuiteten ved deres iøjnefaldende karakter.
Der er ligeledes stor forskel i de grønne arealers karakter,
der varierer fra byparker til mere naturprægede områder.
På grund af de grønne områders forskellighed er planlægningen og plejen af træer derfor forskellig fra område til
område for at fremme hver enkelt steds balance og karakter.
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VISIONEN OM TRÆER I GRØNNE OMRÅDER
Det er visionen, at de grønne områder skal have hvert deres særpræg. Ved hjælp af træer skabes flere varierede
naturoplevelser i kommunens grønne områder, som skal
danne indbydende opholdssteder for byens beboere.
Gennem valg af træarter skabes hvert områdes særpræg
fra de velplejede byparker til de ”vilde” naturområder. Her
kan alle byens beboere finde netop deres yndlingssted,
hvor der kan botaniseres, dyrkes sport, luftes hunde, grilles skumfiduser eller man kan finde en fredfyldt oase under
et gammelt skyggefuldt træ.
I de mere ”friserede” byparker er det visionen at opnå en
større variation af såvel hjemmehørende som eksotiske arter. De eksotiske arter skal bidrage med andre oplevelser
med deres ofte mere iøjnefaldende løv og blomstring.
I de naturprægede områder er det visionen, at få et større
naturindhold, som kan give flere oplevelser. Denne biologiske mangfoldighed skal opnås gennem et bevidst brug af
hjemmehørende arter, der bedst tilgodeser faunaen. Gamle
træer med furet bark og unge træer med blomster og bær
skal bidrage til at forbedre livsbetingelserne for områdets
vilde dyr og insekter for at bidrage til et levende og oplevelsesrigt miljø.
Oplysninger om træer i grønne områder skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
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MÅLSÆTNING - TRÆER I GRØNNE OMRÅDER
Byparker
Der findes mange små byparker eller by”haver” i tilknytning
til Taastrup By, Høje-Taastrup By, Hedehusene og Fløng.
Nogle indbyder til længevarende ophold, mens andre skaber luft og frodighed, som opleves, når man går eller kører
forbi.
Det er målsætningen at skabe gode rammer for brug af og
ophold i disse små parker. Samtidig skal de også bidrage
med oplevelser til de mennesker, der haster forbi.
Målsætningen omfatter:
•

Variation af hjemmehørende og eksotiske træarter.
Ved valg af hjemmehørende arter foretrækkes gene
relt frøkilder med dansk oprindelse.
Ved valg af eksotiske arter gælder, at frø høstet på
bevoksninger i Danmark foretrækkes frem for importerede frø. Ved valg af eksotiske træarter undersøges så vidt muligt træets økologi og sygdomme.
Den lokale faunas behov skal sammen med økologiske, æstetiske og arkitektoniske aspekter indgå i
overvejelserne af valg af træart. Vægtningen skal
bero på det aktuelle steds potentiale og omgivelser.

•

Genplantning af nye træer som erstatning for gamle,
syge eller storm-fældede træer.

•

Jævnlige tilsyn skal sikre, at træerne er i forsvarlig
stand.

Vedlagt under bilag er et skema med indsatsområder for de
grønne områder.
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Naturprægede områder
De naturprægede områder spænder fra områder med eng
og skovpræg til vådområder med mindre søer og er inspireret af naturen som f.eks. skovbrynet, lysninger og enge.
Områderne appellerer enten til gåture eller til kortere/længere ophold med mulighed for eksempelvis at se på dyrelivet, fiske og grille.
Det er målsætningen at få mere natur ind i områderne.
Derfor skal områderne have en varieret flora og fauna, dvs.
udgøre et godt levested med føde, vand, skjulesteder, lys
og skygge til glæde for lokalområdets dyr, fugle og insekter.
Målsætningen omfatter:
•

at skabe bedre rammer for de grønne områder, så
det bliver attraktivt og oplevelsesrigt at opholde sig
i områderne.

•

At styrke variationen i hjemmehørende træarter for
bl.a. at tilgodese den biologiske mangfoldighed. Biologisk mangfoldighed ønskes for at kunne tilbyde
flere rekreative naturoplevelser og bidrage til at
styrke naturværdierne.

•

At planlægge plejen, så den styres bevidst mod en
styrkelse af naturindholdet. Dette kan gøres ved at
støtte naturens cyklus, f.eks. ved at genbruge fældede træer på området. Dødt ved er med til at sikre
områdets biodiversitet, som levesteder for dyr og
insekter.

•

Genplantning af nye træer som erstatning for gamle,
syge eller storm-fældede træer.

•

Jævnlige tilsyn skal sikre, at træerne ikke udvikler
sig til farlige træer.

Plataner i superplantekummer

PLANTNING OG PLEJE
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VISION OG MÅLSÆTNING FOR TRÆPLEJEN
Vision
Det er visionen, at kommunens træer ved hjælp af en mere
målrettet pleje skal udvikle sig til sunde, frodige og harmoniske træer, som kan give alle i kommunen mange grønne
oplevelser i dagligdagen.
Træerne skal være sunde og sikre træer, der ikke udgør risici for mennesker eller bygninger hverken i trafikken eller
i de grønne områder.
Træerne skal plejes med respekt for træets biologi og skal
ikke udsættes for unødvendige skader under plejen af træerne eller deres omgivelser.
Det er visionen, gennem løbende uddannelse af gartnerstaben, at give medarbejderne den fornødne uddannelse til
at skabe stadig bedre resultater med plejen af træer.
Målsætning
Det er målsætningen, at træpleje skal prioriteres højt. Ved
at prioritere planlægningen og udførelsen af træplejen højt
kan omkostningerne til plejen på længere sigt udføres på
en økonomisk og arbejdsmæssig mere fordelagtig måde
og samtidig give langt smukkere, sundere og mere sikre
træer.
Målsætninger for træplejen omhandler nedenstående områder, som kan ses i komplet udgave i bilagsmappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plejeplan
Indkøb af træer
Plantning
Pleje af nyplantede træer
Beskæring
Græsklipning omkring træer
Sygdom og sikkerhed
Uddannelse
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