
Træer under pres:

GIS I drift og 
forvaltning af 
gadetræer



Træer under pres - appetizer

• Hvor gammel bliver et gadetræ i Kbh i gennemsnit?

34 år

• Hvorfor dør træerne?



Introduktion

- Hvad er databaser/GIS

- Brug af GIS i København

- Så enkelt kan GIS bruges i drift

- Så svært kan det bruges på andre områder 

- Konklusion

- Ekstra GIS, 100.000 træer

- Dokumentation af vækst



Hvad er GIS og havd er databaser ?

• GIS: Geografisk Informations System
Altså informationer knyttet til et kort: 

• Ex: Linie med rute, punkter med navne, beregninger med tider



Geografiske databaser

• Database er tabeller med data som ex. Træart, planteår osv. 
I databasen gemmes også oplysninger om x,y og z koordinater

• Data kan ses både i tabelform og på et kort

• Redskab til planlægning/arbejdsudførelse



Drift af gadetræer i 1990érne og 00érne
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Brug af GIS i København

• GIS er et planlægningsværktøj som muliggør 
systematisk drift af træer på enkelttræsniveau



Gis gør København grønnere
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Så svært kan GIS bruges - udviklingspotentialet

Andre muligheder

» Risikotræer

» Værdisætning

» Foryngelse af træbestande

» Højde eller kronebredde til illustrationer af træer i gaden



Konklusion - fælles

• Fra tilfældig, personafhængig drift af træer som grupper til 
personuafhængig, systematisk drift på enkelttræsniveau

• I drift anvendes kun få attributter

• Potentialet er stort ved tilføjelse af attributter og resultatet er 
understøttende for driften, forvaltende, strategisk og 
vidensindsamlende

• GIS gør København grønnere – GIS er et værktøj til begrønning

• Ekstra indlæg om hvad der ellers sker med GIS og KBH



100.000 træer og GIS 

• Politisk ønske i forbindelse med træpolitikken for Kbh

• I parkerne plantes ca. 90.000 træer

• På gaderne plantes ca. 10.000 træer

• Mål: at være lige så grøn som Berlin

– 15 m mellem hvert træ i gaden
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Et grønnere København

GIS
Vandingsposen
Vandingskoncept
Gødningsforsøg
100.000 træer



Et grønnere København

• GIS

• Vandingsposen

• Vandingskoncept, 13-7-7

• Gødningsforsøg



Et grønnere København 
God drift og træartsvalgets betydning



Et grønnere København 
God drift og træartsvalgets betydning



Et grønnere København 
God drift og træartsvalgets betydning



Et grønnere København 
God drift og træartsvalgets betydning




