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Hvorfor…
• Utbyggings press, fortetting, fjerning eller uvittig beskjæring av trær 

regulert til bevaring har ført til tap av mange trær i Stavanger de siste 10 år. 

2013 2017



Areal endring: De fleste truede arter har populasjoner som 
er i tilbakegang. Vanligvis er dette forårsaket av arealendringer i 
artenes leveområder, men også forurensing, klimaendringer, 
fremmede arter og høsting fører til nedgang i populasjonene. 
Arealendring påvirker ni av ti truede arter.



Stavanger kommune ønske å selge tomten som er 
regulert med en høy utnyttelsesgrad = mindre tap 
av matjord innenfor kommunens grenser.

Lilla farge viser omfang av bygge aktivitet: 7 etasjers 
kontorbygg med et 3 plans parkeringsanlegg under bakken.

Syntrichia latifolia Syntrichia laevipila



Planlagt Kontorbygg (SR.Bank) 

En bærende trekonstruksjon 
bygges ved bruk av lokal 
arbeidskraft. Det 12.000 
kvadratmeter store bygget 
er kostnadsregnet til ca. 500 
millioner kroner og skal 
huse 700 ansatte.



Butthårstjerne, Syntrichia latifolia (EN – sterk truet) og Almehårstjerne S. laevipila (VU – sårbar)

Syntrichia latifolia Det ble søkt etter rødlistede moser på trærne i 
utbyggingsområdet samt i tilgrensende områder og andre 
steder i Stavanger (mer enn 200 trær ble undersøkt). I 
utbyggingsområdet ble det registrert 10-15 dm2 med 
butthårstjerne.  Butthårstjerne ble også registrert med en 
bra forekomst i byparken, der den vokser på platanlønn og 
på en mur. Den samlede bestanden i byparken er anslått til 
ca. 55-60 dm2.



S.laevipila og S. latifolia finnes i 
andre land i Europa…men status er 
ikke gitt = mangler kunnskap om 
utbredelse, osv.

Norge har oppnådd et høyt kunnskaps-
grunnlag til å bevare sitt naturmangfold. 

I Spania er det rundt 3700 rødelistede 
arter. I Norge er det ca. 4800. Som 
økologisk regel sørlige land har høyere 
biologisk mangfold /indeks. Det er 
paradoksalt at i Norge finnes det flere 
truede arter enn i Spania. 
Fragmentering av økosystemer 
forårsaket av landbruk og urbanisering 
er større i Spania enn i de nordiske 
landene.



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

Trærne  i 1937



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

Trærne  1950s



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

Trærne  1960s



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

2015



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

2015

Optimal greinforbindelse. Hulrom etter beskjæring. 



Historikk av trærne ved Christen Tranes gate (Stavanger) 

Tre nummer: 3

Tre art: Vrangalm (Ulmus laevis)

Høyde (meter): 13

Krone dim. (meter): 5

Stammeomkrets mål 1m. over
bakken (centimeter):

216

Struktur (Vekstmønster) : Decurrent / Antall stammer over 
basis: 2

Alderfase: Overgang av vekst til klimax

Helsetilstand: 7

Mekanisk styrke/svakheter: 5

Risiko: 1

Kronesymptomer: Ikke sett

Treets verdi: Historisk – Ingen data

Landskapelig / Estetisk - Høyt

Biologisk - Høyt

Økonomisk - Ikke kalkulert

Affeksjons – Høyt

Registret av:
Dato: 27.05.2015

Steffen Seljeskog Anleggsgartner 
Sertifisert Arborist ETW ID. 003675

Jose Gonzalez Plaza. Agroøkolog (MSc) 
Sertifisert Arborist ETW ID. 003669

Tre nummer: 4

Tre art: Vrangalm (Ulmus laevis)

Høyde (meter): 13

Krone diameter (meter): 4

Stammeomkrets mål 1m. over bakken
(centimeter):

217

Struktur (Vekstmønster) : Decurrent / Antall stammer over 
basis: 2

Alderfase: Overgang av vekst til klimax

Helsetilstand: 7

Mekanisk styrke/svakheter: 5

Risiko: 0

Kronesymptomer: Ikke sett

Treets verdi: Historisk – Ingen data

Landskapelig / Estetisk - Høyt

Biologisk - Høyt

Økonomisk - Ikke kalkulert

Affeksjons – Høyt

Registret av:
Dato: 27.05.2015

Steffen Seljeskog Anleggsgartner 
Sertifisert Arborist ETW ID. 003675

Jose Gonzalez Plaza. Agroøkolog (MSc) 
Sertifisert Arborist ETW ID. 003669



Flytting av store trær- Arbeidsprosess og teknikk 

Å flytte store trær er ingen enkel sak.  På grunn av tekniske utfordringer og kostnader blir flytting av så store 
trær sjelden utført. I de seinere år er det gjort tekniske framskritt i form av maskiner og verktøy som brukes, 
samtidig som holdninger og mentalitet er endret. Dette  har gjort at flytting av store trær er blitt vanligere. 



Behov for eksterne samarbeidspartnere

For å innhente ekspertise undersøkte vi i en tidlig fase eksterne samarbeidspartnere. Det er bare noen få 
firmaer i Europa som har spisskompetanse på flytting av store trær. Ett av dem er spanske Árbol 
Investigación y Gestión (AIG). 

Fra NIS stilte vi med to arborister og en maskinfører. AIG stilte med to arborister og en prosjektleder. NIS 
hadde ansvar for å skaffe alle materialer, informere alle parter og drive logistikken. Nordic Crane hadde 
ansvaret for selve løftingen og transporten av trærne. En landskapsplan som viste trærnes plassering, 
orientering og terrengformingen på det nye voksestedet, ble utført av Park  og Vei ved Stavanger Kommune. 

Park og Vei



Flytting teknikker
Det er to hovedteknikker for flytting av store trær:

• Med spademaskin (OPTIMAL™ )

• Ved omgraving, sikring ved pakking av klumpen og transport på 
separat bil (TREPLATFORM ™  eller lignende)

Dieter Vetrieb Opitz Optimal 3000 kan jobbe 
med rotklumper med Max diameter av 3 meter 

Ved bruk av TREPLATFORM ™ har vi “ubegrenset” rotklump størrelse 
Mer rotklump = høyere  prosent av suksess



Flytting teknikker

I bymiljø finner vi en del av 
infrastruktur som ligger under bakken 
og som regel må flyttes sammen med 
trærne. 

Bruk av spademaskin er egnet for bruk i planteskole, eller flytte mellomstore trær som 
vokser i sandrike grunnforhold (eks. Parker, osv.…)



Flytting av store trær er spesialarbeid som må utføres bare når forventningene om suksess er nær 100 %. AIG har siden 
1996 bruk et system kjent som TREPLATFORM®. Ved bruk av dette systemet, har en oppnådd opptil 95 % av optimal vekst 
og vitalitet etter omplanting. Alm regnes som et av de ti treslagene som tåler flytting best. 

Tabell som viser toleranse av forskjellige tre 
art for tapping av rotsystemet.  

Alta = Høyt
Moderada = Moderat
Baja= Lav 



Fraxinus spp. 
Alder 300 år
Vekt. 60 tnn
Flyttet p.g.a vei bygging. 2006

Dracaena draco (Dragon tree)
Alder 100 år
Vekt. 65 tonn
Flyttet p.g.a bolig utbygging 2016

Flytting av store trær ved bruk av TREPLATFORM ®

Abies pinsapo. Spansk Edelgran.
EN-Sterk truet
Flyttet p.g.a bolig utbygging 2005



Quercus ilex
Alder 300 år. Vekt 196 tonn. Flyttet p.g.a vei utbygging 2008.

Flytting av store trær ved bruk av TREPLATFORM ®



Sequoiodendron giganteum
Tyngste flytting i Europa (Se video)
Alder 75 år
Vekt. 215 tnn
Flyttet p.g.a. utbygging av skole. 2011

Sequoiodendron giganteum
Etter flytting  2016

Flytting av store trær ved bruk av TREPLATFORM ®

https://www.youtube.com/watch?v=pYLGnuFmwPU


Arbeidsprosess – Førarbeid /Provegraving 

Terrengforming mot øst

Manuell prøvegraving med håndspade 5 m fra 
stammen



Arbeidsprosess – Førarbeid /Prøvegraving 

AIG anbefalte å mulche (bunndekke) trærne med 10 til 15 
cm modnet flis. Dette anbefales å gjøre 2 år før flyttingen. 
Rammene vises omtrent rotklump størrelse. 

Merk den hvite sopptråder (Hyfer) 
med mykorritikk aktivitet

Til venstre, sugerøtter 
uten sopptråder



Arbeidsprosess – Førarbeid /Prøvegraving 

I november 2015 ble det utført prøvegravingen med gravemaskin. 
Målsetning var her å kartlegge trærnes rotsystemet samt å hente 
data om grunnforhold. Det ble gravd 5 meter fra stammen, 2 
meter dype grøfter for å undersøke rotklumpen. Almetrærne 
hadde et kraftig og grundig rotsystem med mange lange større 
sugerøtter

Flyttested (Rudlå) 
ble også kartlagt 
med dype grøfter. 



Arbeidsprosess – Førarbeid /Prøvegraving 

C.Mattheck et.al beskrive forholdet mellom rotklump «root
plate» og tre stamme diameter (DBH) når trærne er utsatt til 
rotvelt. 
G.Passola mener at minimums krav av rotklumpen størrelse går 
også i linje med C.Mattheck et. al sinne observasjoner. 
Vi hadde to trær med stamme radius av cirka 35 cm. 

Rotvelt av 100 år 
gammelt eik med en 
stamme diameter 
som lignet til almene 
som ble flyttet. «Root
plate», her viser en 
radius av ca. 2 meter. 



Tidspunkt for Heising/ Flytting og Planting

Early autumn transplanting was least favourable in all the species, resulting in 
delayed establishment as well as reduced shoot growth and leaf surface area. Early 
spring transplanting was found favorable for A. platanoides and P. avium, but 
unfavorable for S. aucuparia. The experiment confirmed that the larger root balls 
are preferred over smaller root balls.

For almetrærne i Stavanger er de 

registrert blad sprett i uke 18 

(begynnelse av Mars). 4 uker før 

bladsprett er rotsystemet i full gang 

med tilførsel av vann til hele vaskulær 

systemet.  Det var derfor viktig for 

trærnes vitalitet og stabilitet at 

flytteprosessen ble ferdig utført innen 

uke 14 (begynnelse av April). 



Tidspunkt for Heising/ Flytting og Planting

I

Referanse tabell som viser anbefalt tidspunkt for treflytting. Blå farge viser tidspunktet som anbefales mest. 

Modifisert fra. Cuadernos de Arboricultura. 
Apuntes de raices y transplantes. 
Gerard Passola. 2011

Nåletrær

Lauvtrær (etter bladfall)

Lauvtrær vintergrønt

Palmetrær

Subtropisk trær



Materialer som ble brukt : Installasjon av TREPLATFORM®

• 22 stålrør (lengde 6 meter og diameter 22cm)
• 4 HEB bjelker (lengde 7 meter) 
• 1 gravemaskin (16tonn)
• 1 Meisel til pressboring
• 1 mobil krane (500 tonn klargjort til 90 tonn loft). 
• 2 lastebiler med lasteplan til bred og tung last.
• 220 meter wire kabel til trestamme avstiving og 

sikring av last under transport.
• Små verktøy til rotbeskjæring.  

Se video «pressboring» av rørene. 



Rotklumpkarakteristikk

I



Heising og Transport. Bildekavalkade

I



Heising og Transport. Bildekavalkade.

Bare 10 % ca. av rotsystemet ble tatt sammen med 
rotklumpen…resten…ligger under bakken (pers.med.AIG).



Heising og Transport. Bildekavalkade

I



Heising og Transport. Bildekavalkade

I

Se video A Heising

Se video B Transport + Planting 

Se video C  Heising + Transport + Planting 

https://www.youtube.com/watch?v=w1gZL5VTmsI
https://www.youtube.com/watch?v=Eg7JjF-LbyU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9aKmW0KXhs


Landskapsplan Landskapsplan som viste trærnes plassering, orientering og terrengformingen 
på det nye voksestedet, ble utført av Park  og Vei ved Stavanger Kommune



Planting 

I

Mange røtter under 
Treplatform® (160cm)



Planting 

Drenering rør ble satt til oppfølging av 
fuktighet 2 meter under bakken

pH: 5.75
Moldprosent : 1.5 %
Moldklasse: Moldfattig
Jordart:  Siltig mellomsand 



Planting 

Perkolasjontest: Minker vannstanden i hullet med 
< 3cm per time…. Indikerer dette at drenerings 
forholdene er dårlige  

Moldfattig Anleggsjord : 1-3 
vektprosent organisk material 

Derfor, ble det brukt flis til å øke 
organisk materiale. 
10 prosent volum (9 skuffer av 
anleggsjord + 1 skuff med flis)



Planting: Forankring /Bardunering av rotklumpen

Ståltau (wire) som ble brukt
Diameter i mm: 8 mm
Konstruksjon: 6x36 FC
Aktuell bruddstyrke: 4 T
Sikkerhetsfaktor: 5:1

Vedlikehold/ Oppfølging/ 
Tilsyn etter planting 

Når de gjelder flytting av store trær, er 
vedlikehold etter planting den som 
utgjør 50% av suksessen 
(pers.med.AIG.)



Vanning og gjødsling 

Vanning:
De første to til tre årene etter planting 
er det helt nødvendig å sørge for at 
nyplantede trær har tilstrekkelig 
tilgang på vann. 

Som en tommelfingerregel kan man si 
at det må vannes to ganger per uke 
det første året og da med minst 550 
liter per gang. I perioder der det 
kommer over 30 millimeter regn per 
uke kan vanningen reduseres til en 
gang per uke. Det andre og tredje året 
etter planting kan det reduseres til å 
vanne en gang per uke i perioder uten 
minst 30 millimeter nedbør. 

Treegators® / Vanningsekker



Vanning og gjødsling 

N
Mye nitrogengjødsling fremmer 
økt av bladmassen (i forhold til 
røttene) og øker risiko for angrep 
av obligatoriske parasitter.

P
Gjødsel rik i fosfor øker 
forholdet / ratio mellom 
rotsystemet og  bladmassen. 
I naturen er det bidratt 
hovedsakelig av Mycorrhizal
aktivitet/ symbionter.

K
Gjødsel rik i Kalium hjelpe 
plantenes immun forsvar og 
forbedrer stomatal/ 
spalteåpninger regulering.

Viktig å forstå at den viktigste mangel etter treflyttingen er 
vannmessig og ikke plantenæringsmessig



Vanning og gjødsling 

Vi må være forsiktig når det gjelder gjødsling. Det finnes flere produkter i 
markedet som kan stimulere rotutvikling og her under viser vi noen.  



Takk for oss!!


