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TRÄDET
TRÄDKRONAN
I bladen sker en kemisk reaktion,
fotosyntes vilket omvandlar
solljuset tillsammans med CO2
till glykos och syre.

BLADEN

STAMMEN

BARKEN

ROTSYSTEMET

Nära markytan, utanför trädets
krona återfinns merparten
av finrötterna. Dessa står för
trädets huvudsakliga upptag av
vatten och näring.

Förutom att bära upp hela trädet
är stammen transportleden mellan
rot och krona. Där bl.a glukos från
trädkronan transporteras till roten
och vatten från rötterna till kronan.

Trädets rotsystem utgörs av olika
rotstorlekar. Från trädets stam går flertalet
grova rötter ner i mark. De rötterna förankrar
trädet och transporterar vatten och näring.

Trädens blad är utformade
för maximalt upptag av solljus
och utseendet skiljer sig
beroende på vilket klimat
som trädet anpassat sig efter
samt vilken strategi trädet
använder.

Ytterst på varje stam, gren och
kvist finns ett lager av bark.
Barken är trädets sköld och
skyddar det mot skador och
angrepp.

FINRÖTTER
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INLEDNING

Mats Wirén - ekolog

NYA KOMPLETTERANDE DELAR

TYPRITNINGAR
TEKNISK HANDBOK

”Träden ger staden och landsbygden karaktär.
De ger identitet till platser, gator, landsvägar och
hela landskap. De skapar strukturer och gränser
och är en av de viktigaste skönhets- skaparna i
vår omgivning. Träden är symbol- bärare för det
goda och för livet. Genom sig själva och de djur
och växter som drar nytta av dem bidrar träden,
med en betydande del, till den totala biologiska
rikedomen.”

TRÄDHANDBOK

VÄXTHANDBOK

MÖBELPROGRAM

SYFTE MED TRÄDHANDBOKEN
Trädhandboken utgör en del av fyra i den
Tekniska handboken för Upplands väsby
kommun. Kommunen har ett ansvar för att
värna, vårda och utveckla sitt trädbestånd.
Trädhandboken är ett verktyg och en gemensam
grund för att skapa goda förutsättningar för träd i
kommunens befintliga miljöer, vid planering och
projektering och vid nyanläggning av träd.
Handboken vänder sig till tjänstemän,
projektörer och konsulter så väl som politiker och
invånare i Upplands väsby kommun.
Syftet är att öka medvetenheten och intresset för
trädens betydelse för stadsmiljön och vägleda vid
planering av nya bostadsområden, vägdragningar,
parker och torg.
Faktamässigt bygger trädhandboken på en
samlad kompetens från landskapsarkitekter
och sakkunniga. Vissa delar av informationen
är hämtad ur litteraturen ”Växtbäddar i
Stockholms stad - en handbok 2017” och ”Träd
urbana landskap” H,Sjöman. J, Slagstedt 2015.
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Den tekniska handboken får fyra nya delar
under 2020.
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TRÄDENS VÄRDE UR ETT
SOCIALT PERSPEKTIV
SOCIALT VÄRDE
Gröna miljöer bidrar till både god psykisk
och fysisk hälsa för människor. Forskning
har framför allt visat på dess välgörande vid
stressrehabilitering liksom vid barns motoriska
utveckling.
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
Undersökningar har visat att den allra vanligaste
orsaken till att vi känner oss sjuka är stress.
Utemiljön är viktig för återhämtning; vår
motståndskraft mot stress och för att vi snabbt
skall kunna stressa av (Währborg, 2002).
Att kontinuerligt vistas i naturen kan förebygga
stressymptom. Forskning har också visat att ju
längre avstånd folk har till grönområden, desto
färre dagar per år besöker man dem, ju kortare är
besöken och desto fler dagar per år känner man
sig stressad (Grahn & Stigsdotter, 2003).
En del naturmiljöer bidrar till att vi kan vila
beslutssystemet helt. Vi kan vila intrycken utan
krav på sortering, prioritering och planering.
Natur och grönska ger också stimuli som
människan anpassat sig efter under evolutionen.
Om vi får mjuka och fascinerande intryck från
naturmiljön stimuleras sinnen, motorik och
känslor (Kaplan, 2001).
Vi behöver alltså inte tänka medvetet på
grönskan för att reagera positivt. I stället kan
vi tänka på annat och lösa problem. Man har
funnit att människor tillfrisknar snabbare efter
operationer med utsikt över trädkronor från sitt
sjukhusfönster, än de som hade utsikt mot en
tegelvägg utanför fönstret. (Ulrich, 1984).
Ulrichs teori handlar om att människor
under press med utsikt över naturmiljö får
budskap om överlevnad, förtroende, trygghet

och tröst som därmed startar kroppens egna
självläkningsprogram, som en placeboeffekt.
Vissa naturområden kan ha sådan placeboverkan
(Ulrich, 1999).
BARNS MOTORIK OCH LEKAKTIVITET
Miljön påverkar också hur barns motorik
utvecklas. Forskning har visat att barn i förskolor
som har en rymlig vildvuxen förskoletomt
utvecklar bättre balans, styrka, koordination och
koncentrationsförmåga än barn vars förskoletomt
är trång och har få träd och buskar (Grahn,
Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997).
Nivån på barns lek påverkas också av grönskans
frekvens enligt forskningen. I vissa fall är
lekaktiviteten dubbelt så stor på platser med träd
och grönska än hårdgjorda utemiljöer.
SYMBOLIK OCH TRÄD SOM
STADSBYGGNADSELEMENT
Enstaka träd och trädmiljöer utgör en central del
i kommunen. De ses som stadsbyggnadselement
samt utgör kultur- och historiebärare. De skänker
en dimension till miljön med sin föränderlighet
över året. En förutsättning är dock att de
sköts och att människor upplever miljön som
omhändertagen. Detta brukar generera en
upplevd trygghet och att man värdesätter träd
och trädmiljöer. Om träden trivs, det vill säga fått
rätt förutsättningar och är rätt i artvalet, så kan
träden stå sig lika länge eller längre än byggnader.
Enstaka träd, solitärer, eller vårdträd, som
på något sätt avviker och kontrasterar mot
sin omgivning är viktiga för igenkänning
och orienterbarhet. De kan även betona
platsbildningar och torg.
Träd har en stor bredd i utseende och kan
samspela alternativt kontrastera mot byggnader
för att förstärka dess karaktär.
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Träden skapar rumslighet och ett grönt intryck som kontrast mot husen i bakgrunden. Med sina kronor bildar de ett tak
som vi människor genom alla tider valt att vistas under.

KULTUR- OCH HISTORIEBÄRARE
Alléer utgör en historiebärare i samhället. De
betonar viktiga primära stråk. Historiskt sett
har även alléer gett siktlinjer och lett fram till
byggnader av en viss dignitet.
ÅRSTIDSVARIATION
Stadsmiljön uppmuntras vara gestaltad för att
ge årstidsväxlingar, vilket ger kvaliteter som
blomning under hela säsongen liksom skiftningar
i lövfärger.
Träd och buskar ger en stomme över året med
exempelvis vintergröna växter. Perenner gör att
det blommar under framför allt sommarhalvåret.
Lökväxter på våren ger lika så ett stort mervärde.
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TRÄDENS VÄRDE UR ETT
EKOLOGISKT PERPEKTIV

TRÄDENS VÄRDE UR ETT
EKONOMISKT PERPEKTIV

Ur ett ekologiskt perspektiv handlar det om
att olika sorters träd främjar stadens biologiska
mångfald och att träd nyttjas av en mängd andra
arter.

Trädens värde ur ett ekonomiskt perspektiv för
kommunen är framför allt ur ett hälsofrämjande
perspektiv och utifrån de ekosystemtjänster som
träden bidrar med.

TRÄD SOM BOPLATS
Träd används som boplatser och skydd för djur.
Nektar, pollen, frön och frukter från träd ger
föda till djuren. Träden är dessutom växtplatser
för mossor, lavar och svampar.
Vissa trädarter gynnar fler organismer än andra.
Generellt ger individer av inhemska trädarter fler
nyttor än utländska arter för andra arter i vårt
ekosystem. (Boverket).

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Träd har flera egenskaper som kommer oss
människor till nytta s.k. ekosystemtjänster.
Det mest direkta som ved eller virke står endast
för en liten del av totalen. Merparten av trädens
tjänster som vi människor medvetet eller
omedvetet nyttjar är inte synliga.

ÄLDRE TRÄD
Generellt ökar trädens biologiska värde med
åldern. Håligheter och döda partier är till
exempel värdefulla och nödvändiga för många
insekter. Dilemmat är att när träden börjar bli
riktigt värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv
ökar också risken för att de ska orsaka skador på
människor eller egendom, till exempel genom
nedfallande grenar eller stormfällning. En
korrekt bedömning av arborister av riskerna är
viktigt för att biologiskt värdefulla träd inte ska
avverkas i onödan.
FAUNADEPÅER
När gamla träd med håligheter och döda partier
måste tas bort bör stammarna tas tillvara som så
kallade faunadepåer. Det är alltså upplag av ved
som lämnas för att gynna insekter och svampar.

EKOSYSTEMTJÄNSTER FRÅN TRÄD
Tar upp regnvatten/avlastar VA-systemet
Ökar den biologiska mångfalden
Renar luften/avger syre
Gynnar pollinatörer/ger ökad pollinering
Grön korridor/underlättar djurs rörelse
Landmärke/orienterbarhet
Kulturhistoriskt värde/historiebärare
Ger skugga
Tar upp koldioxid/minskar växthusgaser
Förebygger erosion
Reglerar temperaturen/kapar värmetoppar
Identitetsskapande
Synliggör årstidsväxlingar
Pedagogiskt värde
Träd bidrar till klimatanpassning och minskning
av belastning på dagvattennätet i och med
att vatten från tak och gatumiljöer tas upp
av trädets rötter och fördröjs i trädets olika
beståndsdelar. De kan också i viss mån rena
vatten i marken. Träd ger skugga och jämnar ut
temperaturförändringar. De filtrerar partiklar och
kan ta upp gasformiga föroreningar i mark.

Död ved gynnar den biologiska mångfalden.
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Träd skuggar och påverkar lokalklimatet, de
påverkar vindstyrkan och riktningen och kan
reducera partikelhalterna om de är rätt placerade
(Boverket)
TA BORT OCH ERSÄTT ELLER BEVARA
Att bevara gamla träd vid byggnationer och
renoveringar har ett stort ekonomiskt värde för
ekosystemtjänster. Det tar 50-100 år innan vi får
gamla stora träd som ger denna mängd av nyttor.
Det är därför inte möjligt att ersätta ett gammalt
stort träd med ett nytt och förvänta sig att de ger
samma ekosystemtjänster.
Det är vanligt att befintliga träd tas bort eftersom
det ger kortsiktiga förenklingar och besparingar.
En ny beräkning indikerar att det är lika dyrt
att ta ner ett träd, transportera bort det, ta
bort stubben och återställa marken som det
är att bevara trädet genom att lägga ut plåtar
och hägna in det. Om ett träd står olämpligt
till och nya infarter måste byggas blir det dock
oftast dyrare att behålla trädet. Man förlorar då
också de långsiktiga vinsterna som befintliga
träd kan ge i form av ekosystemtjänster som
temperaturreglering och biologisk mångfald
liksom de positiva effekter som träd ger för
stadsbilden. (Källa: Boverket).
Större träd som bevaras vid nybyggnation.
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SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL
Sverige har 16 miljökvalitetsmål. Beslutet om
miljömålssystemet fattades av riksdagen i april
1999.
GOD BEBYGGD MILJÖ
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god naturoch kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
FRISK LUFT
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och
i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
TRÄD
GRUNDLÄGGANDE BEHOV FÖR TRÄD
Träd är levande organismer som förenklat sett
har samma behov som oss människor. De andas
luft (koldioxid till kronan och syre till rötterna),
de dricker vatten och kräver näring. Utöver
det behöver träd solljus för att fotosyntesen ska
kunna utföras och trädet utvecklas på ett bra sätt.
För att ett träd ska nå sin fulla potential, det
vill säga att trädet utvecklar de karaktärer som
är specifika för varje art, behövs utrymme både
under och ovan mark. Förenklat brukar man
säga att trädets kronvolym är en spegling av dess
rotsystem under mark.
Träd som planteras i hårdgjorda miljöer måste
därför ges möjlighet att låta sina rötter växa in
under de hårdgjorda ytorna. För att rötterna
ska kunna breda ut sig kräver det att marken
tillgodoser rötternas behov av syre, vatten och
näring.

Trädets kronvolym speglas av dess rotsystem.

VÄXTBÄDDAR
Växtbäddar ska anläggas enligt Stockholms stad
”Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok
2017”
Tänk på att skelettjordsväxtbädden
ska tillverkas på plats. Makadam ska
läggas i lager om 300mm och packas
därefter ska jord med kornfördelningskurva likt AMA jord typ B spolas
ner med hård vattenstråle. Färdigblandad skelettjord får inte användas!
Detta då de båda unika egenskaperna
med skelettjord, bärighet och gasutbyte i växtbädden, går förlorade.
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Bilden visar hur mycket föruttsättningarna i mark
påverkar träden. Här ses en trädrad planterad på lika
sätt med samma art men uppvisar stora skillnader i
storlek och utveckling.
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FAKTORER SOM PÅVERKAR
TRÄD NEGATIVT
BRIST PÅ SYRE, VATTEN, NÄRING
I staden, främst i de hårdgjorda miljöerna där
marken är hårt packad eller dåligt dränerad
är det ofta mycket begränsat med syre. I dessa
miljöer bildas koldioxid, som långsamt förgiftar
träden. De flesta ytorna i staden är också täckta
av en tät och hårdgjord markbeläggning som
hindrar regnvatten från att rinna ner i marken.
Träden måste förlita sig på vatten från annat håll.
Markbeläggningen hindrar även löv och annat
organiskt material från att nå trädrötterna vilket
resulterar i en utebliven näringstillförsel.
UTRYMMESBRIST
Utrymmet under mark är i staden mycket
begränsat. Här ska trädens rötter samsas med
ledningar, rörgravar, fundament och olika
schakt. Utrymmena som blir kvar utgörs ofta
av kompakterade markmaterial som försvårar
ytterligare för rotsystemen.
Dåliga förutsättningar i mark, brist på vatten och
näringsbrist, gör träden stressade vilket gör dem
mer mottagliga för sjukdomar.
MEKANISKA SKADOR
Barken är trädets enda skydd mot fysiska skador
och är inte anpassad till stadens tuffa miljö. Det
är vanligt med skador på stammar och grenar
som åsamkats av människor och maskiner, främst
driftfordon som varit oaktsamma, men även allt
från cyklar som ställts mot trädet till ljusslingor
som sitter kvar året om och långsamt stryper det.
Felaktig beskärning är en ofta förekommande
orsak till s.k. fläkskador. Naturliga faktorer som
hård vind och stora snömängder kan också skada
träd med avbrutna grenar eller fläkskador som
följd. Urin och vägsalt har också en negativ effekt
på träd.

Marken omkring träd i urban miljö är ofta hårdgjord
eller kompakterat vilket hindrar att vatten och
organiskt material når växtbädden.

Träd i urbana miljöer har ofta begänsat utrymme att
växa i då marken intill trädgropen ofta till stor del
består av packad samkross, ledningar och fundament.
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När en mekanisk skada uppstår på stammen kan
träden, beroende på hur stor och hur djupt in
skadan går, läka sig själva genom så kalla vallning.
Även om en liten skada på ett par centimeter inte
har någon större påverkan på ett stort träd är
den en inkörsport för svampangrepp och andra
sjukdomar. Är skadan större finns risken att
trädets livsnödvändiga transportleder av vatten
och socker påverkas. Dessa transportleder är cirka
två millimeter breda men beror av trädets storlek,
och sitter direkt under barken.
Det så kallade xylemet som transporterar vatten
till trädets krona är livsavgörande för att bladen
ska kunna vara utvecklade och transpirera.
Det andra transportsystemet, floemet är lika
viktigt, då det transporterar socker och energi
till rotsystemet så att det kan växa. Dessa
transportleder är cirka två millimeter breda men
beror av trädets storlek, och sitter direkt under
barken. Därför är en skada i horisontellt led
mer förödande än en vertikal då den förstör fler
”transportrör”.

Ett träd utan stamskydd vid en infart. Den mekaniska
skadan i barken är sannolikt orsakad av påkörning.

VÄGSALT OCH LOD
Tänk på att saltet från vinterväghållning är
skadligt för djur och växter men även för
mikrolivet i jorden. Träd som kontinuerligt
utsätts för vägsalt får långsiktiga skador
som är mycket svåra att reparera. Därför rimmar tanken om LOD och vägsalt
mycket dåligt om inte växtmaterialet som
väljs är salttåligt.
Bilden visar på en fläkskada som troligen uppstått i
samband med en felaktig beskärning av trädet. Barken
har fläks av längs stammen och trädet har ingen
möjlighet att valla över grensnittet.
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ARBETE NÄRA TRÄD
För arbete nära träd hänvisas i första hand till
”Upplands väsby kommuns villkor för schakt och
TA-planer”.
Innan påbörjat markarbete nära befintliga träd
ska en utredning kring dess rotsystem göras
för att kartlägga rötternas utbredning och vilka
skyddande åtgärder som skall vidtas. Detta
görs genom att gräva ett antal provgropar.
Provgroparna bör grävas för hand eller med
stor försiktighet assisteras av grävmaskin eller
vakuumschakt.
DROPPZON
Vid arbete nära befintliga träd, särskilt i grönytor
skall stor aktsamhet tas för dess rotsystem.
Under trädets krona, den s.k. droppzonen, finns
majoriteten av de grova rötterna som står för
förankring och näringsupptag och utanför finns
finrötterna som främst transporterar vatten och
tar upp syre.
SKYDDSZON
Skyddzonen varierar beroende på trädets storlek.
Är trädets krona mindre än 5 m i diameter bör
skyddszonen utanför droppzonen vara 2 m. Är
trädkronan bredare än 5 m bör den siffran ökas
till 4 m. Här får ingen tung maskin eller bil
köra eller parkeras. Här får inte heller upplag
för material och bodar ställas. All maskinell
schaktning inom skyddszonen medför stora risker
för trädets hälsa då man sannolikhet kommer
att skada rotsystemet vilket försämrar trädets
vitalitet. Skyddszonen skall stängslas in under
hela byggnationen.
Om det finns körbara ytor närmare än 5 m
från trädet ska trädets stam plankas till första
förgreningen.
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SKYDDSZON

2 METER

2 METER

DROPPZON

Vid mindre träd bör skyddszonen vara minst 2 meter
utanför droppzonen.
SKYDDSZON

4 METER

4 METER
DROPPZON

Vid större träd bör skyddszonen vara minst 4 meter
utanför droppzonen.
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Grenar som man vet kommer utgöra ett hinder
för det arbete som skall utföras, skall beskäras av
en arborist i förebyggande syfte. Vid uppkomst
av skador på stam och grenar skall en arborist
konsulteras för åtgärder på träd.

TRÄDFLYTT
Trädflytt är en process som kräver stor planering
innan själva flytten och lång efterskötsel.
Om ett träd behöver flyttas ska det prövas
ekonomiskt mot att ersätta trädet med ett nytt.

SKYDDSZON

8 METER

8 METER

DROPPZON

Hos stora pelarformiga träd är rötternas utbredning
mycket bredare än kronan och därför bör
skyddszonen vara 8 meter utanför droppzonen.

ROTHANTERING
Barlagda rötter är mycket känsliga för
uttorkning, särskilt de minsta finrötterna som
också är ömtåliga för kompaktering. Därför är
hanteringen av rötter ett moment som kräver stor
kunskap och kompetens.
Expertkompetens Örjan stål.
För detta ämnet finns mer beskrivet i Stockholms
stads publikation ”Växtbäddar i Stockholms stad
- en handbok 2017” sid. 19-21.
För att garantera att ett större träd klarar
sig ifrån skador vid arbete i närheten bör
ett skyddsavstånd inte understiga en radie
på 10m ifrån stam.

Rödek som flyttats till Blå parken.

En lind som tidigare stod i torgyta i Upplands väsby
flyttas till temporär växtplats i dec 2016.

VÄXTBÄDDSRENOVERING OCH
VITALISERING
Växtbäddar ska anläggas enligt Stockholms stads
publikation ”Växtbäddar i Stockholms stad - en
handbok 2017 sid. 22-23”
17
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TRÄD I PLANERINGEN

Vy över Blåparken. Illustration Funkia

SAMORDNING

För att framgångsrikt investera och använda
träd i kommunen är det viktigt att de planeras
in i ett tidigt skede. Man bör arbeta efter
tankeställningen om att den nya bebyggelsen
inte bara ska innehålla träd utan att också gynna
träd. Att istället planera för trädgropar i mark bör
man planera för trädzoner i mark. Detta kräver
en prioriterad samordning mellan ledningsägare,
byggherrar och markägare. Det kräver också
en positiv attityd och ett förhållningsätt till
nya metoder i anläggningsskedet som gynnar
träd, t. ex att nollfraktioner utgår i samtliga
överbyggnader.
STYRNING

På en mer övergripande nivå handlar det om
att förändra de kommunala planerings- och
beslutsprocesserna så att frågor om träd börjar

behandlas redan i inledningsskedet. Strategier
för skydd och bevarande ska säkerställas genom
bestämmelser i detaljplanen och här bör även
framarbetade policys inom kommunen vara med.
Det kan handla om att återplantera historiska
miljöer, att alltid tillståndspröva nertagning av
stora träd, att ersätta varje borttaget träd med två
nya eller att säkerställa en standard på växtbäddar
som gör det möjligt för träd att utvecklas
långsiktigt. Styrning kan även ske genom att ingå
avtal med enskilda markägare om att skydda träd
och trädbestånd. Att ta fram färdiga sektioner
för olika typer av gator med väl dimensionerade
växtbäddar säkerställer också trädens platsbehov i
gaturummet.
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TRÄD I PROJEKTERING
KVALITET
Med kvalitet avses storleken på växtmaterialet.
Oftast gäller det att ju större träd desto bättre
kan trädet stå emot sjukdomar och mekaniska
påfrestningar. Dessutom brukar lite äldre träd
klara invintringen bättre än yngre träd. Det är
dock viktigt att förstå att med större träd krävs
en större skötselinsats med mer bevattning.
Med större stamomfång kommer också större
rotklump, se tabell nedan.
2

undan försvagar träden under etableringsfasen.
I torg- och gatumiljöer bör man generellt
använda större kvaliteter som kan stå emot den
tuffa miljön medan i parker och grönområden
kan man gå ner i kvalitet om det är önskvärt. Om
träden placeras solitärt bör inte stamomfånget
vara mindre än 18-20 cm. För torg- och
gatumiljöer bör trädet beställas som högstam för
att inte skymma sikten för gående och trafikanter.
Med högstam menas att den lägsta förgreningen
ligger på 180-250 cm beroende på trädets storlek
och antal omplanteringar i plantskolan.
Flerstam, stambusk och ungträd lämpar sig
främst i landskapsplanteringar och som solitärer i
perennplanteringar.

Tabell från Stångby

Ett träd med stamomfång 30-35 cm har en
rotklump med över en meter i diameter. Detta
bör man ha i åtanke om man arbetar med slänter
eller refuger där en stor rotklump kan vara svår
att anpassa till platsen pga. utrymmesbrist eller
kraftig marklutning.

E-plantor ska användas där material finns att
tillgå. E-planta är en kvalitetsmärkning för
svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt
klimat. E-planta garanterar friska, pålitliga och
odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa
svenska klimat år efter år.
Växtmaterialet ska vara härdigt för växtplatsen
och dessutom uppfylla svensk författarsamling
”Förordning om plantskoleväxters sundhet,
sortäkthet och kvalitet”, SFS 1977:945 med
aktuella tillägg.
HÄRDIGHET
Upplands väsby ligger i växtzon 3 och
trädmaterial bör generellt väljas för denna zon
även om man kan gå ner till zon 2 på strategiska
platser där ett gynnsamt mikroklimat råder. För
växtmaterial som kräver zon 1 bör en expert
rådfrågas.

Det finns även en risk med att placera större
träd i slänter då problematiken med blottade
rotklumpar och uteblivet regnvatten som rinner
20
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VÄXTBÄDD 15 KBM JORD PER TRÄD
Ju mer jord/substrat ett träd har tillgång till desto
bättre. Om trädet har god tillgång på markfukt
har trädet större chans att klara perioder av torka
och med tiden kunna utvecklas till sin fulla
potential.
Vid ren växtjord där allt substrat är tillgängligt
för rötter bör nyetablerade träd ges minst 15
kbm/träd. Där skelettjord används utanför
trädgropen är det viktigt att tänka på att
skelettjorden består av 2/3 grov makadam och 1
del växtjord, därför bör man öka på volymen 25
kbm/träd.
I samtliga växtbäddar ska svampmycel, jord- och
fotosyntesbakterier tillsättas. Samråd kring detta
ska dock alltid ske med stadsträdgårdsmästaren.
När det gäller träd som planteras i parkmark
beror växtbäddens storlek på markprofilen.
Är markprofilen störd på grund av att marken
kompakterats eller att marken genomgått en
sanering eller uppfyllnad måste växtbädden
dimensioneras med samma volym som när ett
träd planteras i skelettjord, dvs minst 15 kvm.
Om markprofilen är ostörd och kan tillåta att
växternas rötter succesivt breder ut sig kan
växtbädden göras mindre.

PLACERING AV TRÄD
Gällande träd bör avståndet till byggnad inte
understiga 1,5 gånger trädkronans radie i
fullvuxet tillstånd. Det brukar uppskattningsvis
ofta handla om ett avstånd på 6 m.
Vid placering av träd eller buskar i närheten
till VA ledningar ska ett avstånd på 3 m från
vegetationens centrum vara fritt. Vid avsteg ska
en diskussion tas gällande skyddsåtgärder för att
undvika rotinträngning och tillgänglighet vid
reparation.
Fruktträd placeras med fördel tillsammans med
buskar som undervegetation då det minimerar
behovet av uppstädning av fallfrukten. Varken
bärande träd eller buskar bör placeras i
hårdgjorda ytor.

Ett träd som ska planteras utmed en bilväg
måste tåla att stammas upp till 4,5 m efter
ett antal år.
Ett träd intill en cykelbana ska tåla att stammas upp till 3,2 m efter ett antal år.
Ett träd intill en gångbana ska tåla att stammas upp till 2,5 m efter ett antal år.
GIFTIGA TRÄD
Växter som är noterade som giftiga i
giftinformationscentralens lista över växter får
endast i undantagsfall användas. Undantag kan
göras om växtens karaktär/uttryck är avgörande
för anläggningens gestaltning eller om växten är
viktig ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
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RÄTT TRÄD PÅ RÄTT PLATS
STÅNDORT
Valet av träd bestäms först och främst av
syftet med trädet samt vilken karaktär som
eftersträvas. Därefter görs en sammanvägning
av ståndort, markens beskaffenhet och artens
egenskaper.

CHECKLISTA STÅNDORT

Träd som ska stå i gatumiljö bör vara salttåliga,
torktåliga och klara föroreningar.

•

Trädets artspecifika karaktär, 20-30 år
efter plantering, ska överensstämma med
förutsättningarna för platsen.
Träd med aggressiva rötter såsom trädsläktena
björk, poppel, asp, och ask bör inte användas
nära ledningar och i hårdgjorda miljöer med
undantag för enskilda arter.
Träd med riklig frukt och bärsättning eller
klibbig sav bör inte placeras i anslutning till
parkeringsplatser eller vistelseytor.
Träd som anses vara särskilt allergena bör inte
placeras i direkt anslutning till, eller i större
antal nära uteplatser.
Träd som har en känd sjukdomshistoria bakom
sig bör inte användas då man vid användande
dels riskerar att trädet dör dels att patogenen
sprids vidare.
Arter som pekas ut som invasiva och som
riskerar att påverka ekosystemet ska undvikas.
Undantaget är en sluten bostadsgård eller andra
miljöer som hindrar okontrollerbar utbredning.
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•
•

•
•

Är det skugga eller full sol
Representerar marktypen fuktiga eller
torra förhållanden
Hur torrt resp. blött blir det och hur
länge
Vilken pH och näringshalt har denna
miljö
Vad är det för jordtyp
Vilken porositet har marken

•
•
•

Hur stort utrymme finns det i marken
Hur mycket utrymme finns ovan mark
Hur nära till husfasader och balkonger

•

Hur kommer den yta som träden ska
växa i att användas
Är det nära till lekplatser eller annan
målpunkt för barn
Finns det risk för skötselskador på
stammar
Hur är det med risken för avgrävda
rötter

•

•
•
•
•
•
•
•

Är det en varm plats med mycket hårdgjorda material
Vilka mark- och luftföroreningar kommer denna plats att vara utsatt för
Hur ser vindförhållandena ut på platsen
Vilken belysning är platsen utsatt för
och hur kan den påverka växtmaterialet
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Ett bra exempel på stadsträd som fyller ut en volym mellan husen och skapar samtidigt en rumslighet i gatunivå utan att
inkräkta på vare sig trafinkaters eller de boendes utsikt.

Riktigt stora träd är alltmer en sällsynt företeelse i staden
p.g.a. utrymmesbrist och frekventa ombyggnationer. Parker
och kyrkogårdar kan då fungera som fristad åt dessa träd.

Mellanstora träd som placeras nära fasad ska tåla hård
beskärning och ha ett upprätt växtsätt för att inte se
”ensidiga” ut.
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GATUSEKTIONER
MYCKET SMÅ TRÄD

GATA
Till mycket små träd tillhör arter som prydnadskörsbär, gullregn och prydnadsapel och vissa
magnolior. Dessa träd blir cirka 5 m höga och bör
ha en planteringsyta på minst 2 m i bredd.

GATA
Till små träd tillhör arter som rönn, bergkörsbär, hägg
och vissa lönnar. Dessa träd blir cirka 6-10 m höga och
bör ha en planteringsyta på minst 2,5 m i bredd.

MELLANSTORA TRÄD

STORA TRÄD

GATA

GATA

Till mellanstora träd tillhör arter som oxel, björk, robinia
och vissa pilar. Dessa träd blir cirka 10-18 m höga och
bör ha en planteringsyta på minst 3 m i bredd.
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SMÅ TRÄD

Till stora träd tillhör arter som skogslönn, ek, lind, och platan.
Dessa träd blir cirka 18-25 m höga och bör ha en planteringsyta på minst 4 m i bredd.
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INFÖR PLANTERING
De olika momenten inför en plantering är i
grunden desamma oavsett växtmaterialets storlek.
Dock skiljer sig förberedelserna sig åt beroende på
om man hanterar större trädstorlekar som kräver
maskinell hjälp.
LEVERANS
Vid leverans och avlastning bör en växtkunnig
person vara med för att kontrollera att rätt växt
med rätt storlek är med. Den växtkunnige skall
också syna växtmaterialet för att bedöma dess
kondition, vilket ska göras innan lastbilen kör
iväg. Vid större kvaliteter som kräver maskinell
avlastning ska det göras av en person som har
kunskap av att hantera träd för att på ett säkert
sätt lasta träden till planteringsplatsen eller
depån. Innan träden lyfts på plats ska man ha
kontrollerat rotklumpen, och att den hamnar i
rätt nivå i förhållande till omgivande mark. Detta
för att undvika att behöva upprepa processen.
Stor försiktighet krävs vid lyft av större träd.

Deras vikt tillsamman med rotklumpen gör att
bäranordningen har ett högt tryck mot stammen
och risken för att skada trädet är stort i detta
momentet. Därför skall man försäkra sig om att
det blir rätt från början för att slippa upprepa
lyftmomentet. Om inte träden planteras direkt
vid leverans ska de skyddas och förvaras undan
från solen och uttorkande vindar på en skuggig
och sval plats. Rotklumparna skall hållas fuktiga
fram till planteringsdagen. Barrotat material är
mycket känsligt för uttorkning och bör planteras
direkt eller jordslås i väntan på plantering.
Allt inplastat växtmaterial skall packas upp ur
emballaget för att inte kväva växterna.

CHECKLISTA LEVERANS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera att totalhöjd och stamomkrets stämmer med den beställda kvaliteten
Kontrollera antalet växter
Fraktsedel och växtpass
Synliga skador på stam, grenar
Att stammen är rak
Trädet är fritt från mekaniska skador
Att rotklumpen inte har rotsnurr
Att rotklumpen inte torkat ut
Att träden lyfts i rotklumpen och inte i
stammen vid förflyttning
Att träden placerats svalt, vindskyddat
och att rotklumpen skyddats för uttorkning innan träden planteras
Att trädet är avmognat (höstplantering)
Träden står här oskyddade i soligt och vindutsatt läge
vilket ger torkningsskador som följd.
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PLANTERING
2

För att undvika onödiga skador på träd från
anläggningsmaskiner och byggfordon, ska
plantering, oavsett projekt utgöra det sista
momentet av anläggningsskedet.Plantering av
träd i klump eller barrotat material skall främst
göras i avlövat tillstånd eller mellan perioden
15 nov till 15 april. Detta dels för att vissa
arter avmognar sent och bör inte tas upp från
plantskolan innan dess, dels för att träd som
planteras innan växtsäsongen hinner att påbörja
bilda rötter vilket ger trädet bättre förutsättningar
att klara den första sommaren. Depå-odlat
växtmaterial kan planteras året om.

1.

ROTHALS
ROTKLUMP MED STÅLNÄT
KLACK

2

PLANTERING STEG FÖR STEG
Det är av yttersta vikt att rothalsen inte hamnar
under den nivå som trädet hade i plantskolan.
Detta problem kan uppstå om marken under
trädet inte har preparerats ordentligt. Därför
ska trädklumpen ställas på en klack av packad
mineraljord eller makadam, se illustration 1.
Fyll på med jord till hälften av klumpen är täckt
och tryck till med foten runt om, detta för att
täppa igen ev. luftfickor. Vik även ner ev. stålnät
och juteväv som sitter runt klumpen, dessa
bryts ned inom ett par år. Om nätet består av
syntetmaterial (bör undvikas) måste det dock tas
bort då det inte bryts ner, se illustration 2.

2.

NEDVIKT STÅLNÄT
JORD

2

Att ta bort ett nät runt jordklumpen
kräver försiktighet och att klumpen står
på sin slutgiltiga plats, trädet får under inga
omständigheter lyftas efter det att nätet/
emballaget runt rotklumpen har tagits bort.
Fyll på med jord så att klumpen täcks och tryck
till jorden en gång till med foten. Fyll på med
mer jord så att det bildas en vall runt träden,
detta underlättar bevattningen, se illustration 3.

3.

VALL AV JORD

27

TRÄD I KOMMUNEN

BEFINTLIGA TRÄD PLANERING OCH PROJEKTERING ANLÄGGNING
2

Bind upp trädet innan bevattningen så minskar
risken för kompaktering av personer som
kliver runt kring rotklumpen. Vattna sedan
ordentligt så att marken blir vattenmättad och
var observant på om rotklumpen blottas fyll då
på med mer jord, se illustration 4.
Om trädet planteras i en gräsyta skall det kring
stammen läggas ett 10 cm tjockt lager av träflis
100 cm runt trädets stam, se illustration 5.
Formen får gärna vara elliptisk med förlängda
spetsar i den troliga klippningsriktningen då det
underlättar vid klippning. Innan träflis läggs på
ska den öppna ytan täckas med svart geotextil
som viks ner 150 mm. Plantering av eventuella
marktäckare runt stammen får planteras först
efter garantitidens slut.
2

UPPBINDNING
BEVATTNING

2

4.
1 METER

5.

Om trädet planteras i slänt ska det säkerställas
att tillräckligt med jord omsluter jordklumpen.
Illustration 6 visar hur det bör se ut vid korrekt
plantering i slänt och illustration 7 visar
motsatsen.

TRÄFLIS

CHECKLISTA PLANTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Har marken stabiliserats under rotklumpen så att ingen sättning sker
Har alla nät av plast kring rotklumpen
tagits bort
Har stålnätet vikits ner kring rotklumpen
Har alla produkter som innebär stryprisk
avlägsnats kring stam och gren
Har tillräckligt med jord omslutit rotklumpen så att inga rötter blottas även
när jorden har sjunkigt ihop
Har trädet bundits upp med stöd
Har täckbark lagts kring stam och trädgrop
Har trädet vattnats
Har trädet försetts med bevattningspåse

2

6.
7.

BLOTTAD ROTKLUMP
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UPPBINDNING
De flesta träd som kommer från plantskolan
har en ojämn fördelning mellan rot och krona,
där kronan (seglet) är större än roten (skrovet).
Det medför en obalans i förhållandet vikt och
vindfång vilket gör träden instabila och lätt faller
vid blåst. Därför bör som regel alla nyplanterade
träd bindas upp. Det är dock viktigt att belysa att
om trädstöd sitter kvar för länge kan de istället ha
en negativ påverkan på trädet.
Trädstöd skall ses som ett kortvarigt inslag
som bara varar ett par säsonger. Orsaken till
det är att uppbundna träd prioriterar sin
tillväxt annorlunda jämfört med vanliga träd.
Uppbundna träd växer mer på höjden, satsar
mindre på rotsystemet, utvecklar en smalare
stam och bildar ingen grov stambas som utgör en
viktig motståndskraft mot starka vindar.
FÖRANKRADE TRÄDSTÖD
Man skiljer främst på förankrande trädstöd
och stödjande trädstöd. Förankrande trädstöd
används främst som nämnt ovan, när trädet
har en stabil stam som håller upp kronan men
där kronan i sig utgör ett vindfång som riskerar
att välta trädet. Det är viktigt att tänka på att
även om man vill förhindra att kronan vajar för
mycket i vinden så är det rotklumpen man ska
fokusera på. Om rotklumpen stabiliseras så att
ingen rörelse sker där så gör det ingen skada att
kronan vajar i vinden, tvärtom så främjar det rot
tillväxt. Däremot om man trots en stabil stam
sätter trädstödet på högre höjd så trädet blir mer
fixerat stå utvecklar trädet mindre rötter och
får en sämre förankring som följd. Eftersom ett
förankrande trädstöd är till för rotklumpen ska
trädet bindas upp på lägre höjd och utgörs av två
till tre trädstörar som står stabilt i marken.

STÖDJANDE TRÄDSTÖD
Stödjande trädstöd används för träd som inte
har en stabil stam ännu och som inte kan stå
upprätt eller klarar att resa sig efter vind och
snö. Detta gäller främst mindre kvaliteter av
träd som har odlats upp på plantskolan med en
bambukäpp eller dylikt för att på så sätt snabbt
nå höjd med en rak och tydlig stam. Den
fixerade uppbindning har lett till att trädet inte
behövt fokusera på förankring i rotsystemet
utan har satsat på kronan. Det stödjande
trädstödet utgörs av en eller två störar som sätts
på den höjd som möjliggör att stammen kan
stå upprätt.

Stödjade trädstöd

Stödjade trädstöd vid
Allétorget.

Förankrade trädstöd

Förankrade trädstöd vid
Allétorget.
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STAMSKYDD
Ungträd och träd av mindre kvaliteter än so
14-16 cm ska förses med gnagskydd som också
skyddar mot fejande rådjur, se illustration.
Träd som står i grönytor som klipps skall förses
med ett särskilt stamskydd mot trimmers och
gräsklippare. Gällande permanenta stamskydd
som främst används i urbana miljöer där risken
för påkörningsskador är stora ska dessa väljas
efter vad som föreskrivs i möbelprogrammet.
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BEVATTNING
Alla nyplanterade träd från so 10-12 cm och
större ska förses med bevattningspåsar som fästs
runt trästöden. Träd större än so 16-18 cm förses
med två bevattningspåsar. Träd större än so 30-35
cm förses med tre bevattningspåsar.
Mindre träd och buskar förses med en s.k.
bevattningsvall.
Ett alternativ till bevattning är droppslang eller
installerad konstbevattning (parker).

Träd försedd med gnagskydd för att förhindra skador på
stammen uppkomna av rådjur.

Träd försedd med två bevattningspåsar placerade runt
stamskyddet.

Träd försedd med stamskydd mot skador uppkommna av
trimmers och gräsklippare.

Träd med bevattningsvall av jord runt stammen.
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ETABLERINGSSKÖTSEL
När träden lämnar plantskolan, där de har fått
en nästan obegränsad tillgång på vatten, för
att planteras på plats är det viktigt att träden
fortsätter att bevattnas under etableringsfasen
då trädet ska bilda nya rötter. Som nämnt ovan
behöver träden hjälp för att kunna tillgodose
sitt behov av vatten under den första tiden som
nyplanterad. Uteblir bevattningen eller om
den sker för sällan kommer trädet få en dålig
etablering, som riskerar att försvaga trädet, som
blir stressat och därmed mottaglig för sjukdomar.
Hur mycket olika träd ”dricker” beror på art,
kvalitet och väder. Ett riktvärde för bevattning
av nyplanterade träd är ca 80-100 L /vecka men
under varmare perioder och perioder utan regn
måste bevattningen göras oftare.
DOKUMENTATION
Man bör ha som praxis att alltid dokumentera
arbete i fält. Dels som en kvalitetssäkring, där
man kan visa på utförda moment, dels som en
kunskapsåterföring då resultat och metodik
tydligt att utvärderas. Det förstnämnda är också
dessvärre en nödvändighet för att säkerställa
att träden sköts, dvs. att bevattningspåsarna är
påfyllda och att uppbindningarna är korrekt
utförda. Träden ska uppvisa god vitalitet med
minst 20 cm skottillväxt och planteringarna
ska vara städade och tilltalande. Om träden
inte växer som de ska eller rent av är döende är
dokumentationen en viktig informationskälla om
det kommer till att härleda orsaken till driften
eller till själva planteringsmomentet.

En tråkig men inte ovanlig syn där utebliven etableringsskötsel (tom bevattningspåse och undermålig
uppbindning) lämnar trädet åt sitt öde.

VITESBELOPP
För vitesbelopp på träd se ”Upplands väsby
kommuns villkor för schakt och TA-planer”.

Här ses rotklump (stålnätet) helt blottad vilket medför
stor risk för torkskador på rotsystemet.
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VIDARE ARBETE
STRATEGIER FÖR FRAMTIDEN
Framtiden för våra träd är oviss och även om vi
lever i ett land där 70% täcks av skog så finns det
en del orosmoln på himlen. Flera trädsjukdomar
har de senaste decennierna gjort sig kända på
både alm och ask men även kastanj och al.
Med klimatförändringarna följer ett varmare
klimat som gör att både svampsjukdomar och
skadeinsekter som normalt inte finns hos oss
kommer att leta sig norrut. Konsekvenserna är
svåra att förutspå men vad som är säkert är att ju
fler arter som används desto större spridning av
riskerna har vi och stadens grönska får en ökad
resiliens.
Att inventera alla planterade träd inom
kommunen gör att man får en bra bild över
fördelning av arter inom olika områden. På så
vis kan se om något träd är överrepresenterat
eller hur hårt en eventuellt ny sjukdom på en art
kommer att slå mot kommunen.
Kommunen kan också säkerställa ett skydd för
enskilda träd och trädbestånd genom att bilda
naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och naturminne samt inför bestämmelser
om skydd i detaljplan.
STADEN SOM ARTBANK
Med en alltmer utarmad flora på landsbygden
där jordbruket rationaliserat bort det mesta som
inte är produktiv åkermark så har flera insekter
fått det svårare att överleva. Staden/tätorten är
därför en viktig arena där man med ett medvetet
växtval kan bidra till att skapa boplatser och
näringskällor åt djur och insekter.
Exempelvis skulle ett riktvärde om att minst X %
procent av träden ska gynna t. ex vilda bin bidra
till att motverka de negativa trenderna hos dagens
pollinatörer.
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