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Förord
Gestaltningsprogram för Tanumshede har tagits fram
av plan- och byggavdelningen, Tanums kommun.
Programmet ska fungera som standard vid utformning
av allmän platsmark. Vid nyexploatering och upprustning av befintliga områden ska gestaltningsprogrammet vara en utgångspunkt för hur Tanumshedes utemiljöer bör utformas.

Ur: Det goda rummet, Det offentliga rummet i Tanumshede
av Jerry Williams och Ursula Cabelduc.

Under framtagandet av gestaltningsprogrammet har
det givits möjlighet att lämna synpunkter i samband
med att ett programsamråd hölls för Detaljplan för del
av Tanumshede 1:43 och 3:2 m.fl., Tanumshede centrum. Gestaltningsprogrammet har sedan reviderats
utifrån inkomna synpunkter.
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Inledning
Tanumhedes utveckling
Vid en första anblick kan Tanumshede upplevas som ett relativt nytt samhälle eftersom
mycket av bebyggelsen i centrum och norr om väg 163 är byggd under senare delen
av 1900-talet, men här finns tydliga spår av historien. Samhället speglar flera skeden,
allt ifrån förhistoriska lämningar i form av stenkammargravar från yngre stenåldern
och gravhögar från järnåldern, till byggnader som kan knytas till ortens betydelse
som kommunikationscentrum från 1600-talet och framåt. Merparten av bebyggelsen
speglar dock orten från sent 1800-tal och framåt. Tanumshede spelade en viktig roll i
området, som en mötesplats för handel mellan inlandet och kusten. Det som idag är
Tanumshede bestod ursprungligen av byn Hede och kyrkbyn Vinbäck. Vägskälet vid
Gästgiveriet och Sockenmagasinet är den gamla knutpunkten kring vilken Tanumshede vuxit och utvecklats. Sockenmagasinet, gamla Tingshuset och Gästgiveriet bildar
den sk kulturtriangeln över korsningen Apoteksvägen och Affärsvägen. De är viktiga
byggnader som förmedlare av Tanumshedes kulturhistoria.
Tanumshede kan än idag delas upp i två delar. Den södra delen utgörs av Vinbäck och
Västerby. Den norra delen utgörs av det som var byn Hede. I området mellan södra
och norra delen av samhället ligger den anrika prästgården vars jordbruksmark bildar
ett öppet stråk mellan de två delarna av samhället. Mellan nuvarande Tanumshede
centrum och kyrkbyn Vinbäck i söder rinner Tanumsälven tvärs igenom Berghemsmoränen. Bebyggelsen i samhället var mycket blygsam fram till 1940-50- talet. Vid kommunsammanslagningen 1971 utsågs Tanumshede till centralort i Tanums kommun
och därefter skedde en genomgripande omvandling av orten. Centrum växte och stora områden med bostäder byggdes under 1970- talet. Tanumshede ingår i Världsarvsområde Tanum som instiftades av UNESCO 1994. Motiveringen till utnämningen var:
”Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta
kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder.
Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas
i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på
kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.”

Affärsvägen kan beskrivas som Tanumhedes kommersiella och offentliga centrum. Tanumshede är också knutpunkt för kollektivtrafik. Vid Bygdegårdsplan ligger busstationen och ca 2,5 km västerut finns en järnvägsstation. Utanför centrum i norra delen av
samhället ligger kulturhuset Futura som inrymmer gymnasieskola, bibliotek, teatersalong och café. Kulturhuset fungerar idag som en mötesplats för kultur och lärande i
kommunen.
Syfte
Tanumshede upplevs idag som splittrat och osammanhängande. Centrumfunktioner
är placerade utanför centrum och kommunikationsstråk som förbinder de olika samhällsdelarna är bristfälliga. Tanumshede är kommunens centralort men har en svag
identitet som kommunens centrum. Det finns därför ett behov av att definiera centralorten både i dess struktur och till dess utformning samt att stärka ortens identitet.
Programmet ska fungera som standard vid utformning av allmän platsmark. Vid nyexploatering och upprustning av befintliga områden ska gestaltningsprogrammet
vara en utgångspunkt för hur Tanumshedes utemiljöer bör utformas.
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Mål
Tanumshede ska ges ett enhetligt formspråk. Det ska vara lätt att orientera sig i samhället. Det ska tydligt märkas att man närmar sig centrum och hur man på ett enkelt
sätt kan ta sig mellan olika samhällsfunktioner. Tanumshedes ställning som kommunens centralort ska lyftas fram genom att stärka identiteten utifrån de kvaliteér som
Tanumshede har idag. Gestaltningsprogrammet stärker samhällets koppling till dess
historia som mötesplats för handel mellan inlandet och kusten samt dess kulturarv.
Detta tydliggörs genom att val av bl a material, vegetation och färg hämtar inspiration
från exempelvis kulturbyggnaderna, hällristningarna och den bohusländska graniten.
Val av material, vegetation mm ska också framhäva fornlämningar och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Material
Tanumshedes utveckling har skett över lång tid och i olika etapper. För att hålla samman gestaltningen bör vissa utgångspunkter gälla rörande det material som väljs i utformningen. För att markera Tanumshedes historia och kulturarv har tre material valts
ut som huvudsakliga grundmaterial. Dessa material är trä, sten och metall.
Trä: Trä markerar kopplingen till skogsbruk som än idag är en av de större industriverksamheten i Tanum. Kulturbyggnaderna i centrum utgörs också av trähus. Trä ska
användas som material i t ex parkbänkar och bord.
Granit: Granit från Bohuslän anknyter både till Tanums historia och landskapsbild. Granit ska användas i markbeläggning t ex kantsten och gatsten men också i pollare. Granit kan även användas i utsmyckningar t ex stenskulpturer på strategiska platser.
Metall: Metall i form av exempelvis cortenplåt med sin matta roströda färg och grova
textur samt svartmålat gjutjärn är material som ger en känsla av forntid och som ger
en fin kontrast mot trä och granit. Cortenplåt föreslås till utsmyckningar och kan användas för detaljer så som kantstöd i rabatter, gångar i parkmiljöer och dyl. Svartmålat
gjutjärn ska används för trädstöd, spaljéer, pollare etc.

Bohusgranit
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Färg
Tanumshede behöver neutrala färger som binder samman utemiljön och ger ett enat
grepp om utrustningen. De ska utgöra en rustik bas och knyta an till ortens kulturarv
och landskap. Tre kulörer har valts ut som huvudsakliga grundfärger. Dessa kulörer är
svart, grå och röd.
Svart: Den svarta färgen finner man t ex i byggnadsdetaljer på bl a sockenmagasinet.
I centrumdelen dvs. Bygdegårdsplan, Affärsvägen, centrumtorget, ska svart utgöra
basfärg vad gäller belysningsarmaturer och stolpar samt utrustning i form av pollare,
räcken, cykelställ, planterings- och avfallskärl mm. Genom att använda sig av en svart
kulör skiljer sig centrumdelen från andra delar av Tanumshede där de gråa kulörena
används. Den svarta färgen blir det som binder samman Bygdegårdsplan med dess
funktion som resecentrum, Affärsvägen med dess funktion som kommersiellt centrum
och centrumtorget med dess funktion som mötesplats. Centrum tydliggörs och dess
karaktär stärks.
Grå: Den grå färgsättningen utgörs av en gråskala med grå nyanser som man finner i
de bohusländska klipphällarna. Dessa kulörer ger också en underordnad ställning, och
konkurrerar inte med kulört bakgrund, exponering av varor och människor mm.
I de centrumperifera delarna av Tanumshede ska utrustning som pollare, räcken, cykelställ mm utföras i en färgneutral skala från ljus till mörkt grå. Även beslysningsarmaturer ska ha en grå kulör. Markbeläggning på gator samt gång- och cykelvägar ska där
utgöras av grå kulörer från mörk grafitgrå till ljusare nyanser av grått. Utrustning i form
av bänkar och bord ska ha en trägrå kulör.
Röd: Rött är ett återkommande färg i Tanumshede. Den röda färgen återkommer i
hällristningar och kulturbyggnader som sockenmagasinet och Tingshuset, men också
i den röda graniten. Tanums kommun har tagit fram en skyltbåge i den röda kulören
RAL 3000 för placering intill kommunens industriområden och den röda färgen syns
också i kommunvapnet.

RAL 7038

RAL 7023

RAL 7010

RAL 9005

Hällristning i Vitlycke

RAL 3000
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Den röda ”tanumsfärgen” kan användas för att understryka detaljer i t ex skyltning
men kan också användas i utsmyckningar och dekorationer.
Färg och markbeläggning i centrum
För att binda ihop Bygdegårdsplan och Affärsvägen ska markbeläggningen ges en avvikande färg. Markbeläggningen kan också ges detaljer som utgörs av gatsten i granit.
Den avvikande beläggningen tillsammans med föreslagen belysning skapar riktning
och visar tydligt hur Tanumshede centrum hänger ihop. De kulörer man ska arbeta
med är nyanser av svart, grått och rött.
Den kommersiella delen av Affärsvägen samt centrumtorget ges även den en avvikande markbeläggning där rader av gatsten i granit läggs i en fris för att markera ett
mönster som delar in gatan i ytor för körbana, gångytor, parkering, marknadsstånd etc.
Markytans kulör kan också brytas upp med inslag av mindre ytor i en avvikande färg.
De kulörer man ska arbeta med är nyanser av svart, grått och rött.

Markbeläggningens avvikande färg, här exemplifierad med röd asfalt, skapar rikting och tydliggör centrum

Principskiss för zonering av Affärsvägen
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Tillgänglighet
Människors möjlighet att delta i samhället påverkas av hur gator, torg och publika
lokaler är utformade. Vi behöver kunna ta oss fram, komma in och ta del av utbud
och service. I gestaltningsprogrammet ska utformningen skapa en logisk och enhetlig
struktur som ska vara lätt att förstå. Gatumiljön ska präglas av tydlighet där trafikanterna kan orientera sig utan problem. Det ska klart framgå för trafikanterna var de ska
korsa gatan, önskvärd hastighet, vem som har företräde m. m. Markbeläggning bör utformas med kontrastverkan i material och färgssättning, så att synsvaga lätt kan orientera sig. Markbeläggningen ska också vara slät och halkfri för att underlätta för rullstolsburna och personer med rullatorer. Utrustning som parksoffor ska ha hög sitthöjd
och armstöd för att vara lätta att komma upp ur. Gångstråk får inte innehålla hinder.
All utrustning ska i största möjligaste mån placeras i gatans möbleringszon. Den fria
höjden över gångbanan bör inte vara lägre än 2,5 meter. Ett hinder lägre än 2,1 meter
utgör en fara för synssvaga.

Markbeläggning
Vägytor ska utgöras av asfalt där gestaltningsprogrammet inte föreskriver en annan
markbeläggning. Gångbanor/trottoarer längs med gatan bör eftersträvas. Gång- och
cykelstråk beläggs med asfalt. Även parkeringar ska vara i asfalt. Kantsten i Tanumshedes centrumdelar ska utgöras av huggen granit med avfalsade kanter. Gradhuggen
kantsten ska användas vid busshållplatser som ska utformas i linje med de riktlinjer
som finns för tillgänglighet för funktionshindrade. Vid infarter läggs fasad kantsten. Vid
övergångsställen sätts sänkt kantsten.
Affärsvägen
Material, färg och form ska väljas så att gaturummet får harmoni och en trafikmiljö skapas där behovet av vägmarkeringar och vägmärken är litet. Trafiken ska ska ske på de
gåendes villkor och gatan ska utformas så att den inte inbjuder fordon att köra fortare
än den tillåtna hastighetsbegränsningen. För att markera en lägre fordonshastighet
ska markbeläggningen utgöras av ett avvikande material. Då trottoarer saknas krävs
ledstråk i vägbanan för att underlätta för synsvaga.
Den hårdgjorda ytan kan exempelvis bestå av grus som trycks ned i asfalt. I asfalten
kan markeringar göras i form av smågatsten. Dessa utformas i tre rader utlagda i mönster för att dekorera och dela in gatan i ytor för
parkering, marknadsstånd mm. Ledstråken
utgörs av de friser av gatsten som markerar
gaturummets funktionsindelning. Som ett
komplement till friserna kan taktila stråk i
form av sinusplattor användas.

Smågatsten som ledstråk och dekoration

Taktilt ledstråk som utgörs av sinusplattor
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Centrumtorget
Torget i centrum föreslås att delas upp i två delar som utgörs av Parken där man behåller flertalet befintliga träd och grönytor och Torget där man skapar en bra plats för
torghandel, evenemang, uteservering mm. Den hårdgjorda ytan ges samma markbeläggning som Affärsvägen, det vill säga grus som trycks ned i asfalt med markeringar
av smågatsten. Torget får ett rektangulärt mönster där varje ruta kan numreras och
hyras ut för torghandel eller andra tillfälliga evenemang.

Belysning
Här dominerar den mörka årstiden stora delar av året. En viktig del i gestaltningsprogrammet är därför på vilket sätt vi gestaltar miljön med hjälp av belysning. Det handlar
om både estetik, orientering och trygghetsaspekter. Belysningen visar riktning under
dygnets mörka timmar. Det viktigaste är inte att miljön är upplyst utan på vilket sätt
den är upplyst.
För att skapa en behaglig och trygg belyst miljö måste bländning förhindras och ljuskällan skärmas av. Med hjälp av reflektorer kan bländningen minskas. Belysningen ska
ha lång livslängd, låg energiförbrukning och vara miljövänlig.
En samverkan mellan gatubelysningen och den omkringliggande fasad- och skyltfönsterbelysningen är viktig för att få balans mellan ljuskällorna. Målpunkter som busshållplatser och övergångsställen bör få extra belysning.
Det är viktigt att samma typ av armatur används längs ett stråk och inom ett sammanhängande område.

Huvudgata
Lokalgator
Bygdegårdsplan

8
7

Affärsvägen
Torg-Park GC-väg

6
5
4

Höjder för belysningsstolpar

7

GESTALTNINGSPROGRAM TANUMSHEDE CENTRUM

Val av armaturer ska göras utifrån typ av gatuslag samt vilken typ av effektbelysning
som eftersträvas. Stolphöjden påverkar gatans karaktär. En låg stolpe ger gatan en
smal och intim karaktär medan en högre stolpe skapar känslan av ett mer offentligt
rum. Större huvudgators stolparmatur bör ha en höjd på 6 - 8 meter. I bebyggda gatumiljöer ska höjden vara 5 - 7 meter. Stolpar i park- och torgmiljöer samt gång- och
cykelvägar ska vara ca 3-4 meter höga.
Val av belysning i Tanumshede centrum bör skilja sig från övriga delar på orten för
att markera och tydliggöra centrumdelen. Identitetsskapande karaktäristiska element
i miljön lyfts fram med hjälp av effektbelysning av exempelvis fasader, skulpturer och
träd.
Huvudgator
Armaturer som effektivt sprider ljuset nedåt och utåt. Tät kupa med ett diskret utseende som används som trafikbelysning.
Lokalgator
Gata med närliggande bostäder bör ha armatur
med tät kupa för att inte ge störande spilljus.
Affärsvägen
Affärsvägen ska ha en armatur som skiljer sig
från huvudgator och lokalgator. Stolpen ska
också vara något lägre än dessa för att skapa en
mer intim karaktär. Stolpe och armatur ska vara
genomgående svarta. Armaturen ska ha en synlig
ljuskälla som ger mer spilljus åt sidorna och inte
behöver kompletteras med gång- och cykelvägsbelysning. Denna typ av armatur lämpar sig väl
längs Affärsvägen då den är tänkt att utformas
som gångfartsområde där oskyddade- och fordonstrafikanter möts.
Bygdegårdsplan
Belysningen på Bygdegårdsplan ska utgöras av
en armatur där ljuset lyser nedåt och utåt. Stolpe
och armatur ska vara svarta, vilket blir en igenkänningsfaktor som knyter ihop Bygdegårdsplan med
Affärsvägen och som skapar riktning mot Tanumshedes centrum med kommers och service.

Typarmatur för huvudgator
och lokalgator

Typarmatur för Bygdegårdsplan

Torg-och parkmiljöer, kyrkogård, GC-vägar
Torg- och parkmiljöer, kyrkogården och GC-vägar
ska ha en lägre stolparmatur med avskärmad ljuskälla som ger ett ljus som lyser utåt, nedåt och lite
uppåt. Torget i Tanumshede centrum bör ha samma typ av armatur som Affärsvägen.

REDOVISADE TYPARMATURER ÄR EXEMPEL PÅ DET FORMSPRÅK SOM EFTERSTRÄVAS I DE OLIKA MILJÖERNA.

Typarmatur för Affärsvägen, Torg- parkmiljöer,
kyrkogård och GC-vägar
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Utrustning
Möbler
Sofforna ska ha en relativt hög sitthöjd för att personer med begränsad rörlighet
ska ha lätt att ta sig upp och dessutom vara utrustade med både rygg- och armstöd.
Bord, soffor och bänkar ska vara robusta men ändå ge ett stilfullt uttryck. Färgskalan
ska vara trägråa nyanser. Sittytan ska vara av trä samt armstöd och ben av metall.
Avfallskärl
Avfallskärl utgörs av papperskorgar som ska vara slutna och placerade i nära anslutning till parksoffor samt publika och allmänna lokaler. Papperskorgen ska förankras
genom nedgjutning eller nedgrävning.
Cykelställ
Cykelställen ska vara robusta men ha en diskret design. De ska placeras nära målpunkter. Vid val av cykelställ är utrymmet avgörande samt behovet av parkering som
kan skifta mellan olika områden och vinter/sommarsäsong. För att möta det ökade
behovet av cykelparkering under sommarhalvåret kan temporära cykelställ vara en
lösning. I anslutning till fasader etc monteras/gjutes stället mot vägg/planteringsyta.
Fristående cykelställ används då stöd mot vägg, plantering etc saknas. Det är viktigt
att samma typ av cykelställ används inom ett sammanhängande område.

Planteringskärl

Soffa med armst
ms öd
armstöd

Cykelställ
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Papperskorg

Planteringskärl och trädstöd
Planteringskärlen bör ha en enkel, lågmäld design och färg som låter växterna hamna
i fokus och som harmonierar mot den grå/röda markbeläggningen. De ska ha en rund
form och en svart/grå kulör som kontrasterar mot den yta den är placerad på. Planteringskärl placeras företrädesvis i gatans möbleringszon. Trädstöd ska utgöras av svart
gjutjärn.
Skyltar
Tanums kommun har en skyltpolicy, ”Riktlinjer för skyltning” (2007), vilken ska vara
vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare liksom för kommunen. Riktlinjerna
ska också vara vägledande för kommunen när det gäller
Bibliotek
bedömning av bygglov och olovlig skyltning.
Vägpekare till service och besöksmål i centrum ska placeras vid angörningspunkter i anslutning till busshållplatser, torget etc. samt i knutpunkter för gång- och cykelstråk. Vägpekarna utformas av en svart rörkonstruktion i
aluminium med pekskyltar på stolpe.
Pollare
Pollarna används för att visa gränser mellan olika trafikanter samt för att hindra infart och öka säkerhet. I centrum ska svartmålade pollare i järn användas. På andra
platser då pollare ska användas kan utförandet vara i grå
granit.

Planteringskärl

Trädstöd

Cukelställ

Pollare i gjutjärn

Pollare i granit
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Vegetation
Träd och växter kan ha många olika funktioner. Dels handlar det om en estetisk och
dekorativ funktion men de har också en hälsobringande funktion för oss människor.
Miljöpsykologer har visat på hur vår omgivande miljö påverkar vårt välbefinnande.
Vegetation fångar också upp partiklar som annars kan vara skadliga för vår hälsa. Träd
och buskar kan länka samman grönområden och därmed i viss mån fungera som
biologiska spridningskorridorer. Träden kan också ha en rumsskapande funktion. En
trädplanterad gata har en hastighetsdämpande effekt eftersom gatan uppfattas som
smalare.
Valet av vilka träd ska ske med eftertanke och omsorg för att nå ett bra resultat. Vid
val av trädart ska gatans bredd, karaktär och markförhållanden beaktas. På smala
gator som ska trädplanteras bör smalkroniga arter väljas. Företrädesvis bör man välja
sorter från e-plantssortimentet för att säkerställa att materialet har rätt utseeende,
härdighet och sjukdomsresistens. Träd som kan ge upphov till allergi bör undvikas i
boendemiljöer.
Val av vegetation
Träd, busk- och växtmaterial i Tanumshede ska vara robust med dekorativa inslag.
Basen utgörs av sorbusarter som rönn och oxel tillsammans med bohuslind. De dekorativa inslagen utgörs bl a av prunusarter som fylldblommigt fågelbär och japanskt
körsbär. Trädspeglar dvs. en gräsfri yta med marktäckande material under trädet, kan

Exempel på perennplantering
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med fördel användas. Detta kan förhindra att löv, bär etc sprids och ”skräpar ner”.
Buskmaterialet utgörs av bl a slån och havtorn som också kan användas i dekorativa
sammanhang tillsammans med perenner i planteringskärl och rabatter. Bohuslind,
vildkaprifol, slån, havtorn mm understryker ett bohusländskt uttryck. Centrumtorgets
parkkaraktär ska bibehållas. Här ska finnas fruktträd och vårblommande träd.
Perenner kan planteras i parkmiljöer och i anslutning till publika och allmänna lokaler
samt rondeller. Perennplanteringarna ska ha en bas av växter som tål en hård miljö,
som vind, torka och saltstänk. Plantering ska ske i grus och ger en mindre skötselintensiv planteringsyta än en traditionell paradrabatt. Växtkompositionerna ska ge ett
charmigt vildvuxet uttryck. Eventuellt kan perenna växter också användas tillsammans med sommarblommor i planteringskärl. Blomsterarrangemang kan då återanvändas säsong efter säsong, vilket är bra ur ett miljöperspektiv.
Fleråriga växter, perenner
Vid val av perenna växter kan med fördel bl a dessa perenner väljas:

Armeria maritima - trift
En lågvuxen perenn som kan växa på
torra, sandiga och salthaltiga platser. Den
blommar med rosa blommor med början
i maj/juni.
Trift

Foto: Wikimedia commons

Echinacea pallida - läkerudbeckia
Meterhög perenn för soliga lägen. Effektfull i massplantering. Blommar under sensommar och höst. Även vacker på vintern.

Läkerudbeckia

Foto: Wikimedia commons
Luktpion

Paeonia lactiflora ”Shirley Temple”
- luktpion
En medelhög perenn som blir ca 80 cm.
Den har en fylld doftande blomma. Lämplig som solitär eller i rabatt.
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Foto: Wikimedia commons

Primula veris - gullviva
En flerårig ört med en två till tre decimeter hög blomstängel. Blommar i majjuni.

Gullviva

Foto: Wikimedia commons

Euphorbia polychroma- gulltörel
En medelhög perenn som blir ca 40 cm.
Blommor och högblad är gula. Bladen
är blågröna och lite håriga. Blir en stor
tuva. Blommar i maj-juni.

Gulltörel

Foto: Wikimedia commons
Martorn

Foto: Wikimedia commons

Eryngium maritimum - martorn
Martorn är en flerårig havsstrandväxt
som är blågrå, tornig och kan bli upp till
sex decimeter hög. Den blommar
från juli till augusti med små blåaktiga
blommor.

Miscanthus sinensis ”Yaku Jima”
- japanskt gräs
Ett mycket vackert gräs som blir ca 70 cm.
Har ett buskigt växtsätt med dekorativt
bladverk. Blommar med ljusbruna plymer
i augusti-september.

Japanskt gräs
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Sommarblommor
Vid val av sommarblommor kan man arbeta med säsongsbetonade teman. Vid plantering tillsammans med perenner kan sommarblommorna utgöra ett dekorativt inslag
och bidra med färg i arrangemanget.
Klätterväxter
Vid val av klätterväxter ska i första hand dessa klätterväxter användas vid planering i
offentliga miljöer i Tanumshede:

Foto: Wikimedia commons

Lonicera periclymenum - vildkaprifol
Den får doftande gulröda blommor i juni
och har lysande röda frukter. Kan bli upp
till 7 meter.

Vildkaprifol

Buskar
Följande buskar ska i första hand användas vid planering i offentliga miljöer i Tanumshede:

Foto: Wikimedia commons

Hippophae rhamnoides - havtorn
Bred buske med grågröna, silvriga blad.
Gulorange frukt. Passar i läplanteringar
och som prydnad. Sandig jord, ävensalthaltig. Soligt läge. Kan bli 3-5 meter.

Havtorn

Foto: Bo Andersen
Splendor Plant

Prunus spinosa fk VÄSTERÅKER E- slån
Svagt doftande vita blommor i maj.
Frukten blådaggig, svart. Gul höstfärg.
Anspråkslös och vindtålig, kräver ljus.
Används som buskage i bryn, i grupplanteringar och häckar. Kan bli 1-3 meter.

Slån
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Träd
Följande trädslag ska i första hand användas vid ny plantering i offentliga miljöer i
Tanumshede:

Foto: Wikimedia commons

Prunus avium ’Plena’
- fylldblommigt fågelbär
Har fyllda vita blommor och är först smalt
kägelformade men blir senare mycket
breda (upp till 12-15m) med kraftiga
sidogrenar. Sorten är steril och får därför
inga frukter. Gulorange höstfärg. Träd för
parker, gatu- och torgmiljöer.

Fågelbär

Prunus ´Accolade´- japanskt körsbär
Sirligt hängande grenar. Kan bli upp till
6 meter högt. Blommar med enkla till
halvfyllda ca. 4 cm stora blommor som
hänger ihop 3 st i mycket långa skaft.
Den vill ha ett soligt läge i kalkhaltiga
jordar med bra dränering. Används som
solitärträd.
Japanskt körsbär

Foto: Bo Andersen
Splendor Plant

Sorbus aucuparia fk. Västeråker E - rönn
Rundad krona. Når en höjd av 10-15
meter. Har fina årstidsskiftningar, blommar i vitt på försommaren, får röda bär i
augusti och har en rödflammande höstfärg. Utvecklas bra i de flesta jordar i solhalvskugga. Landskapsväxt, park-, solitäreller gatuträd. E-merit: sundare, härdigare
och mer välväxt än arten.

Rönn

Foto: Wikimedia commons

Sorbus aucuparia ’Fastigiata’ - pelarrönn
Ett av de smalkronigaste träd som finns.
Blir 6-8 meter högt. Styva tjocka grenar.
Blågrönt bladverk. Vacker fruktsättning.
Användbar som solitär i parker och som
gatuträd där utrymmet är begränsat.
Rikligt med röda frukter som utgör fin
kontrast till det friska bladverket.

Rönn
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Foto: Bo Andersen
Splendor Plant
Rundoxel

Foto: Wikimedia commons

Sorbus x thuringiaca ’Fastigiata’ E rundoxel
Har som ung en starkt pyramidal kronform men som senare blir mer rund. Blir
5-7 meter högt. Rundoxeln har ett mer
upprätt och smalare växtsätt än den vanliga oxeln. Mattgrönt bladverk med höstfärg i orangegult och rött. Rikligt med
röda frukter. Är lämplig för plantering i
hårdgjorda ytor och i trånga gaturum. Tål
vind och snöbelastning.

Tilia platyphyllos- bohuslind
Bred, avrundad krona med stora, lite
ludna blad. Blir 20-25 meter hög och 8-10
meter bred. Näringsrik och fuktig jord.
För parker och offentliga anläggningar.

Bohuslind
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