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Forside foto:
Bøgeskovsagtig oplevelse af ringvejen.
Billedet herunder illuderer, hvordan ringvejen kunne have set ud uden beplantning. Billedet er fra Tronsø
Parkvej, der har en lignende bred vejprofil.

Beskrivelse af opgave

Vestre Ringvej har en vejprofil med meget brede rabatter med slået græs og 3-5 rækker af bøgetræer i
skovagtig plantning. Nogle grundejere på vejens østlige side, hvor huse og haver ligger tættest på, har udtrykt
ønske om højdebeskæring af bøgene af hensyn til aftensol.
Med baggrund i min besigtigelse marts 2015 giver jeg i rapporten mine faglige vurderinger af topskæring af
bøgene og af alternative muligheder hertil. Vurderingerne omfatter både æstetiske og funktionsmæssige forhold
samt påvirkninger af krav til drift og investering.
Under rapportens hovedoverskrifter gives de overordnede vurderinger. I afsnittet efter konklusion gives underordnede og supplerende detailbeskrivelser, vurderinger og anbefalinger.

Udgangspunktet, bøgene i gadebilledet
Som det ses af forsidebillede og billede herunder består beplantningen langs Vestre Ringvej af markante bælter
med bøg i begge vejsider. De tætplantede bøge vurderes til at være ca. 35 år gamle og 8-10 meter høje.
Oplevelsen som billister får, er mere
den af kørsel gennem bøgeskov end
færdsel i byen. Dette er ret unikt og
oplevelsen adskiller sig væsentligt fra
den der fås på andre større veje til og
gennem byen.
Syd for åen, på Søndre Ringvej, opleves som kontrast til bøgeskoven, både
landbrugs- og hede landskab. Den
stærke oplevelse af bøgeskov hænger
sammen med at vejsiderne opleves
relativt ens og at længden af strækningen inkl. delen på Søndre Ringvej,
er på hele1,6 km.

Oplevelse af bøgeskov og hedeland i én
og samme by og på samme ringvej

Det at vi i dag kan opleve at ringvejen ’går
gennem bøgeskov’ har formodentlig været
tænkt og planlagt som sådan.
Træerne har været længe undervejs, men
udtrykket vil kunne udvikle sig yderligere
og være stabilt i mange år.
Set fra grundejerside, lukker beplantning af
for trafik og vind, men skyggen fra træerne
bliver ikke mindre med tiden.
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På den østlige strækning af Vestre Ringvej grænser bøgebæltet op til havernes bagside bortset fra strækningen ud for
’Prærien’, hvor der løber en sti. Et kig ind bagved afslører
at bagkanten af haverne er rodet og meget uens. Set fra vejen
af lukker bøgetræerne godt af herfor selv om de netop er blevet opstammet til gavn for oplevelse af skov og bøgestammer.
At bæltet stadig lukker godt af skyldes både bøgenes plantetæthed og opvækst fra tidligere udtynding og fældninger ind
mod haver.
På den vestlige strækning løber der sti bag bøgebæltet, hvilket
sammen med punktvise græsflader mellem sti og bebyggelse
bringer bebyggelsen i større afstand af plantebælte og vejen.
Bøgeplantningen her er derfor uproblematisk, men den kræver dog også opstamning og lokal udtynding for at bevare og
forstærke præget af bøgeskov.

Herover: Skel i østside med varierende
hegn og hække. Dagstid med fuld sol i
haver.
Til venstre: Vestside med sti mellem bøge
bælte og bebyggelse/plæner.

Skygge og beskæring af trætoppe
At bøgetræer kan holdes nede ved beskæring ved vi fra bøgehække. Men kan en topkapning af bøgetræerne løse problematikken med skygge for aftensolen??
Det kan ses at i hvert fald træer i de inderste rækker mod
haverne tidligere har været topbeskåret i ca. 4 m. højde.
Indgrebet er sket på væsentlig yngre træer idet den fremprovokerede forgrening på træerne ligger i ca. halv højde i
forhold til dagens totalhøjde. Hovedparten af træerne har
efter indgrebet genetableret deres skovtræspræg.
Træer har været topkappet (stynet) ved røde pile for en
årrække siden, med nye tykke stammer i højden til følge.
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En fornyet topkapning vil umiddelbart give mere lys i haverne, i et antal timer sidst på dagen, men der er flere
ting der taler imod en sådan løsning:
-

En topkapning af træerne i vejens ene side eller i begge sider vil radikalt ændre beplantningens ellers
stærke udtryk, oplevet fra vejen af. Skovpræget mistes og erstattes af æstetisk uskønne skamferede
træer.

-

Topkapning af bøgetræer med relativt tykke stammer nedsætter træernes restlevetid meget markant,
idet der opstår råd i stammerne fra de store sårflader.

-

Af hensyn til træernes umiddelbare overlevelse skal en evt. ny topkapning ske over punktet, hvor den
blev gennemført sidste gang. Aktuelt i ca. 5. m. højde.

-

Træerne vil søge at kompensere den mistede top ved buskning og fornyet højdevækst. Solmængden
reduceres derved hurtigt igen og der opstår behov for gentagne driftsindsatser.

Der er flere steder blevet fjernet træer i række(r) tættest på skel. Dette giver ikke umiddelbart mere lys i haver
idet skygge handler mere om beplantningshøjde og solhøjde end nogle få meters forskel i placering af det
skyggegivende. Fjernelse af skelnære træer forhindrer dog disse i at sende grene ind over skel og det giver
plads til lavere opvækst på stedet.
Det har hele tiden været kendt at bøg bliver høje og skyggende træer med alderen. Hvis skyggen er et større
problem end fordelene ved at have de store træer ved ringvejen, er det trævalget som har været forkert. At
nedskære bøgene er en dårlig løsning i forhold til at plante fritvoksende træer og planter der ikke når generende
højder. Inden der overvejes en total og kostbar omlægning til lavere beplantning, kan det være værd at overveje
evt. andre muligheder for at skaffe mere aftensol til grundene med bevaring af flest mulige bøg.
Mellemløsninger med bevaring af et antal bøg
Inden ’status quo’ eller en total omlægning besluttes, bør evt. mellemløsninger overvejes, hvor ønsker om mere
sol og samtidig bevarelse af bøgebeplantningens helhed søges kombineret. Løsningsvalget bør baseres på sikker viden om løsningen tilgodeser de berørtes ønsker til resultatet.
Er det undersøgt hvor mange grundejere der opfatter skyggen som et stort problem og hvor mange der måske er
glade for at have ’skoven’ ud mod ringgaden?? Er der tilsvarende grundejere på vestsiden der savner morgensolen? Effekten af evt. træfældninger må nødvendigvis variere på strækningen, ud fra husenes placeringer,
tværgående stier m.v. Disse forhold bør afdækkes inden der investeres i større ændringer, hvis fordele gerne
skulle overskygge ulemperne.
Der kan ikke skaffes mere sol ved at tynde jævnt i ’skoven’ eller ved at fjerne række(r) nærmest skel. De tilbageværende træer blot får mere plads, de fylder hurtigt ud og skyggen vil være uændret. En generel udtynding
vil desuden gå ud over skovpræget og åbne op for mere indkig.
Der ses tre muligheder for mellemløsninger med varierende omfang i udførelse og virkning. Disse er:
-

Mulighed for at lave større åbne huller (mellemrum) i plantebæltet.
Opstamning på delstrækninger, evt. kombineret med lokal udtynding.
Strækningen ændres til at bestå af enkelttræer af fritstående ’parkbøg’.

Hvis der laves huller i plantebæltet, skal disse etableres på udvalgte steder, hvor der bliver størst mulig gavn af
solen og samtidig sker mindst mulig skade på sammenhængen i beplantningen set på langs af ringvejen.
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Laves der huller i bæltet på østsiden, kan det blive nødvendigt også at lave ’huller’ i beplantningen på den vestlige side af vejen for at opretholde balancen mellem vejsiderne. Græsrabatten kan udvides ind i hullerne, men
der vil være behov for lav baggrunds-plantning i hullerne for at hindre indkig til de uens baghaveskel.

Løsningen vil ikke give masser af sen sol til alle haver. Tilbageværende trægrupper og træer og bygninger på
modsatte side af vejen vil, som det er normalt i byen, fortsat tage noget af aftensolen.

En anden mulighed for at bringe mere lys ind i haver kan være løbende opstamning på delstrækninger så
træerne tillader sol og lys under kronerne. Eksempler herpå kan allerede ses punktvis i beplantningen og i
endnu mere rendyrket form i Vestergade. Løsningen påvirker ikke i så væsentlig grad oplevelsen set på langs
af ringgaden, som det at lave huller, men den kræver også underskov eller rolig baggrundsbusket/ ens hæk for
at lukke af mod haverne.

Til venstre: Ældre opstammede bøg i Vestergade.
Træerne tillader sol og lys
under kronerne.

Herunder: Bøgebæltet ved
matrikel 12ø (nord for
Trondsø Parkvej) med to
rækker træer er åbnet op
ved opstamning.

Den mest radikale løsning vil være ændring til enkelttræer af fritstående ’parkbøg’. Dette sker ved kun at beholde udvalgte spredte ’plustræer’ på strækningen og kombinere disse med lav skærmende plantning mod
haverne. Løsningen vil skabe ubalance mellem vejsiderne hvis den udføres ensidigt. Med bøgetræernes
generelle tæthed og opbygning forudses det at være svært at finde egnede træer hertil, netop dér, hvor træerne
ønskes.
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Et andet omlægningsmæssigt problem ved metoden er, at det er meget vanskeligt at undgå at beskadige rødder
på de blivende træer, når der udføres jordarbejde i deres nærhed. Rodskader afkorter de udvalgte træers levetid
og de åbner op for destabiliserende svampeangreb i træernes voksenfase.
Udtrykket ved denne løsning med ’parktræer’ ligger tæt på det der ses på den åbne del ved Trehøjevej (billede
og nærmere beskrivelse i sidste afsnit). Løsningen kræver ens hække i skel eller skærmende bagplantning,
kombineret med græs eller bundække under træerne.

Alternative og lavere beplantninger
Hvis der vælges en løsning med udgangspunkt i at bøgene er og bliver for store til stedet, så vil jeg stadig anbefale at samtænke en løsning for begge vejsider. Den vestlige side behøver måske ikke at blive ryddet helt
og genplantet med mindre træer og buske, men dele af den bør for at skabe sammenhæng mellem siderne.
Der vil være mange muligheder i design af ny plantning. Både ved plantning af mindre træer og som kombination af træer og buske. Der kan vælges miks af arter eller få gennemgående arter. Præget kan desuden gøres
bynært eller mere naturnært.
Plantning af træer kan ske på række eller i grupper. Oftest i græs (der så kræver slåning) eller i lav bunddække,
suppleret med skærmende halvhøj plantning mod skel. Der kan som alternativ laves én eller flerrækkede hegn
af planter med buskkarakter.
Det vil være meget omkostningstungt at rydde bøgene hvis jorden skal være klargjort til genplantning. Der kan
måske vælges løsninger, hvor nogle af bøgestubbene får lov at stå og formulde forudsat at evt. nyvækst fra stød
fjernes i nødvendig periode.
Ved valg af rydning og genplantning vil ringgaden i nogle år være meget åben og dermed langt fra dagens
udtryk (se billede fra Tronsø Parkvej). Desuden vil de uens hække og raftehegn i baghaverne ved østsidens
grunde vil blive meget synlige i en periode. Lavere vejplantninger kan også være smukke, men der er mange af
dem og de har ikke karakter af bøgeskov.
Naturnære hegn og beplantninger har det med at vokse i bredde og der kan indfinde sig forskellige selvsåede arter. I den
forbindelse bør det overvejes at
friholde en strimmel mellem
skel ind til grundene og beplantningen, således at beplantningen
kan maskinklippes efter behov
på siderne.

Sti mellem hæk i skel og
beplantning ud for Prærien
tillader maskinel skovbrynsregulering
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Konklusion
Vestre Ringvejs beplantning med bøg giver en unik oplevelse af bøgeskov i bymæssig bebyggelse. Trods
uhensigtsmæssig opbygning af nogle af træerne vil træerne og deres udtryk kunne holde og tilmed forstærkes
i mange år frem.
Helt forudsigeligt giver et bælte af store træer gener i form af skygge en begrænset del af dagen. Tilbageskæring af bøgene for at skaffe sol til grunde anbefales dog ikke af flere faglige, æstetiske og driftsmæssige grunde.
Rapporten peger på mulige ’mellemløsninger’ der både bevarer flest mulige bøg og giver mere lys til grundene.
Disse løsninger påvirker dog i forskellig grad oplevelsen af bøgeskoven og de er forskelige i krav til investering
og drift. Mulige huller og opstamning i beplantningen kræver også en nærmere vurdering af deres specifikke
effekt.
Hvis bøgeskoven er udtryk for et tidligere valg af et for højt træ til stedet, vil den ultimative løsning være at
udskifte den med en lavere beplantning. Dette vil være en kostbar løsning og der skal i givet fald arbejdes
videre med ønsker til beplantningens udtryk og evne til at lukke af for indkig.
Inden der træffes endelige beslutninger om evt. større ændringer, anbefaler jeg en nærmere undersøgelse af,
hvor stort skyggeproblemet reelt opleves hos grundejerne. Dette skal holdes op mod deres fordelene ved at
have en grøn barriere ud mod vejen, og mod den værdi bøgeskoven har for trafikanter og andre borgere i byen.
I Bilag 1 sammenholdes de seks beskrevne løsninger i deres krav til investering og fremtidig drift.
Supplerende detailoplysninger, vurderinger og anbefalinger
På ringgaden generelt er der en ca. 3 m. bred græsrabat mellem gade og bøgebeplantning. Bøgebæltet indenfor
græsrabatten varierer i antal trærækker og i bed bredde (5-8m). Ved sideveje og stiunderføringer kan dette
variere yderligere.
Det overordnede billede af udlæg og beplantning er ret ensartet, men der er afvigelser herfra. Ud for Trehøjevej
er bøgebæltet ændret til ’spredte bøge i underplantning’. Dette er måske sket med ønske om indblik til bagvedliggende erhverv, men det går ud over ringvejs-beplantningens balance og sammenhæng forbi rundkørsel. Hvis
oplevelsen af ’bøgeskov’ besluttes bevaret for ringvejen som helhed, bør det overvejes at lukke dette hul ud for
Trehøjevej, med indplantning af flere bøg på strækningen.

Bøgene ved Trehøjevej
hvor sammenhængskraften til ’skoven’ er
mistet. Denne bør genskabes ved efterplantning.
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Lokalt er der åbninger i skoven.
På dette sted bør der efterplantes
i rækken ud mod vejen.
Dette vil forstærke præget af bøgeskov og forhindre at uønsket opvækst tager over.

Få steder på den vestlige side står bøgen meget tæt, hvorfor
en udtynding her anbefales til sikring af enkelttræernes
udvikling.
Som anført i hovedteksten vil beplantningens bøgeskovspræg kunne holde i en lang årrække. Mange af bøgetræerne er ’buskede’ med flere ofte parallelle stammer. Andre har store sår fra afskæring af store grene og igen andre
træer har grenfordelinger fra tidligere topkapning i ca. 4
meters højde.
Ad åre med øget træstørrelse og alderdomssvækkelse,
kan det blive nødvendigt at fjerne sådanne træer ud fra
sikkerhedsmæssige vurderinger. Til den tid kan det åbne
op for behov for flere indplantninger.

Eksempler på problematiske opbygninger af
stammer og afskæringer der afkorter træets
ellers meget lange levetid.
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Den nyligt gennemførte opstamning
af bøgetræerne vil givetvis medføre
at der kan komme nyvækst af smågrene på stammerne.
Samtidig vil den øgede lysmængde
til skovbunden medføre mere opvækst i denne. Opvæksten kan lukke af for indkig, men den kan også
kræve lejlighedsvis nedskæring,
der vil forynge den og igen gøre den
tæt.

Eksempler på opvækst fra stød og
fra selvsåede andre arter. En sti
mellem bryn og skel ville gøre
maskinklipning af bryn og slåning
af opvækst ved skel mulig.
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Bilag 1 Investering og driftsindsatser ved de seks forskellige løsningsmodeller
1. Bøg bevares som
fritvoksende

2. Topbeskæring i 5 m
højde

3. Mellemløsning:
Huller i plantebælte(r)

4. Mellemløsning:
Høj opstamning

5. Mellemløsning:
Enkelttræer bevares

6. Total omlægning til
lavere nyt

Tilbageskæring af træer
er en vanskelig operation
i stor højde.
Arbejdskrævende
håndtering af afskårne
topgrene.
Fjerne inderrække

Rydning af bøgetræer for
at skabe huller i rækker.

Som ved løsning 1.,
måske med lidt større
udtynding.

Stort rydningsarbejde
Stødfræsning med
hensyntagen til rodzone
på blivende træer

Stort rydningsarbejde
Stødfræsning og
jordbehandling til
nyplantning

Plantning af lave planter
til sløring af skel
Græssåning

Nyplantning af nye
træer/buske
Græssåning

Investering
Fjerne inderrække for at
kunne maskinklippe
bryn?
Mindre efterplantning,
stedvis i yderrække og
nær rundkørsel/Trehøjevej
Stedvis tynding

Stødfræsning
Plantning af lave planter
til sløring af skel
Græssåning

Livstidsafkortende skade
på træer, bevirker kortere
funktionstid frem mod
investering i omlægning

Etableringspleje

Driftsindsatser
Løbende let opstamning,
Regulering af bredde,
Regulering af opvækst
Græsslåning

Hyppig ny topkapning
(min. 5. år). – Som anført
ved investering, dog
måske mere maskinelt
(skadeligt for træer og
udtryk!)
Løbende let opstamning,
Regulering af bredde,
Regulering af opvækst
Græsslåning

Løbende let opstamning,
Regulering af bredde,
Regulering af opvækst
Græsslåning
Drift af færre bøg
opvejes af drift af mere
græs og ny lav bagplantning

Målrettet opstamning
Regulering af bredde,
Regulering af opvækst
Græsslåning

Opstamning og
kronestyring af få træer
Drift af mere græs og af
lav ny plantning mod
skel
Drift af vestre side
afhængig af valgt
løsning

opst
Driftskrav i det nye
anlæg vil afhænge af
den valgte løsning.
Ud over den egentlige
etableringspleje (investering), kræver nye
træer generelt større
indsats indtil deres
opbygning og udtryk
nås, i forhold til årene
derefter

Der kan ikke sættes kr. på løsningsmulighederne uden nærmere beregninger og projekteringsvalg. Løsningernes opfyldelse af beplantningens funktion og æstetiske
værdi på ringvejen og holdbarheden heraf er ej heller prissat (men udførligt beskrevet i rapporten). Løsning 1. og 4. er de billigste set ud fra investeringsbehov. Den
dyreste er løsning 6. fulgt af 5. og 3./2. Driftsmæssigt vurderes løsning 2. og 6. til at være de tungeste.

