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Västlänken Göteborg 
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Spårvagnar Lund





Det verkar finnas en övertro på att stora träd kan bevaras i 

närheten av tekniska konstruktioner och byggnader







Vilka är orsakerna till att träd tar skada vid byggnation 

• Skador på rotsystemet

• Inskränkning av marken utrymmet 

• Förändrade växtförutsättningar i och ovanpå marken

• Bristande planering och projektering



Skador åstadkomna genom ovarsam grävning 













Bygdø allé Oslo



Effekterna av grävningarna 4 år senare 



Skador åstadkomna genom kompaktering 



Effekterna visar sig 7 år senare 



Skador åstadkomna genom uppfylldmark 



Fyllnadsmassor

185 cm

Ursprunglig marknivå





Inskränkning av rotutrymmet 



Skador åstadkomna genom sprängning 



Stora som små förändringar kring träd i marken nära och 

långt bort från träden kan ge stora negativa effekter på 

träden. 







Radikal förändring av växtplatsen i kombination med 

allvarliga skador på rotsystemet 



Radikal förändring av växtplatsen i kombination med 

allvarliga skador på rotsystemet 



Träden ca 10 år efter utförandet!!!



Efter 13 år sågades träde ner!!!











Upplåtelse av mark och bevarande av träd vid tomtgräns går 

det att kombinera?????  











Do we really know where tree roots 

grow??





Resultat från utförd rotkartering i Västervik! 



Resultat från utförd rotkartering i Västervik! 

Undersökning gällande placering av dag- och 

spillvatten ledning nära lindallé. Inga rötter 

påträffades på denna sida om träden. Va-

ledningarna kunde schaktas ned utan att 

lindarna skadades









Ekrötter 40 m från stammen!!!



Skydd av träd i olika skeden!



Fältinventering och trädbesiktning bedömning vilka träd som är 

bevarandevärda!





Optisk besiktning på plats innan beslut till markanvisning för 

exploatering inom området



Rotkartering av rötter som underlag till DP,  bygglov och 

byggkonstruktion samt om trädet bedöms kunna sparas  



Rotkartering med grävmaskin



Bedömning av trädets rotsystem



Generella skyddszon vid markarbeten!! 



Förebyggande skyddsåtgärder







Förebyggande skyddsåtgärder, grässvål beläggningar etc nära träden 

tas bort för att stimulera rotutveckling i markytan!



Skyddsstängsel i kombination med mulch täckning



Markrehabilitering genom luckring med tryckluft 

om marken är kompakterad!



Massiv rotutveckling sker snabbt i mulchlagret!



Markskydd vid träd mot markkompaktering 



Markskydd vid träd mot markkompaktering 



Planerad schakt!



Använd spont för att få ett längre avstånd mellan schakt och träd!  



Skonsam schakt genom vakuumsugning





Tumregel för schakt avstånd till träd.

Stamdiametern  X 10/2 = R

Exempel 

SD 100 cm X 10/2 = R 5 meter



Skonsam schakt med grävmaskin och handschakt



Stor fläkskada roten beskärs med ett rent snitt!



Rotbeskärning utförs med specialverktyg!



Korrekt beskuren grövre rot!



Massiv rotutveckling  2 år efter rotbeskärning!



Exponerade rötter ska hållas fuktiga!





Rotdraperi vid längre öppna schakt!  



Skyddsspont vid långvariga schakter!







Skyddspalissader för lind vid tunnelbyggnad

Norralänken Stockholm 





Rotbrygga i stället för schakt och hårdgjorda 

konstruktioner 





Flytt träd ett alternativ till att skydda dem på plats 



Motiv till att flytta träd!

• Kunna bibehålla investerat grönt kapital! 

• Behålla växtmaterial som har lokal proveniens! 

• Bevara och skydda speciellt värdefulla träd 

(historisk, ekologiskt) 

• Ge enklare byggteknik som bidrar till effektivare 

och billigare byggnation, än att spara trädet på 

plats!



I följande exempel på byggprojekt kunde trädflytt ha använts som 

troligtvis gett större byggyta, billigare byggnation och bättre 

förutsättningar till att kunna bevara träden!!!



Industripark Süd Nürnberg!
De träd som ansågs värda att bevara flyttades bort från  området och ställdes 

i en temporär plantskola. När byggnader, vägar och ledningar var på plats 

flyttades träden tillbaka inom området!



Kriterier för att lyckas med att flytta träd

Utredning, undersökning

• Trädets kondition och ålder

• Markförutsättningar

• Rotubredning

• Hur kommer växtförutsättningarna bli på den nya växtplatsen. 

• Transport, Logistik

• Tidplan



Utredning, undersökning

Ger svar på följande:

• Bedömning om det är möjligt att utföra en flytt!

• När och vilken tidpunkt träden bör flyttas!

• Utrustning och metodik till utförande av flytt!



Kristianstadd 2012

Diameter 3 m djup 1,5 m Skopvolym 6,5 m3. Vikt 55 ton

Skopa 3000 mm flyttning storlek stamomfång upptill 120 cm





Establishment period varies with tree size



Opitz GmbH & Co. KG

Helmond Holland, March 2001 Helmond, sommar 2017

Holland Helmond, Lind Tilia ca 100 år gammal vid flytt tillfället



Erfarenheter Väst Länken Göteborg! 

Centralen

Haga

Korsvägen



• Totalt antal träd                                                        1 423

• Bevaras och skyddas på plats                                     800

• Flyttas permanent inom staden 100

• Flyttas temporärt till plantskola 200

• Avverkas och ersätts med ny                                      323

Antal träd som påverkas vid byggnation av västlänken



2018 2019 



Temporära plantskolan  Tollered Lerums kommun





September 2019 



https://www.slu.se/flytta-stora-trad

https://www.slu.se/flytta-stora-trad

