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Trädliv uppdrogs av KlarkZenit Arkitekter att beskriva hur föreslagen placering av en ny mässbyggnad 

påverkar de skyddsvärda träden i dess närhet. Detta utlåtande syftar till att beskriva möjliga effekter 

och konflikter mellan träd och byggnad, inklusive planerade vägar, samt att ge rekommendationer 

avseende trädens bevarande. 

Ritningsunderlag med nuläge och föreslagen byggnation granskades. Trädens status har tidigare 

undersökts av undertecknad genom grundläggande trädbesiktning under perioden mars till juni 20221. 

I samband med detta arbete bedömdes även om träden uppfyller kriterier för särskilt skyddsvärda träd 

enligt Naturvårdsverkets definition. Nominella skyddsavstånd beräknades enligt Länsstyrelsens 

rekommendation (stamdiameter multiplicerat med 15). 

Terminologin i denna rapport följer svensk standard2 samt Standard för skyddande av träd vid 

byggnation3. 

Föreslagen placeringen av ny mässbyggnad bedöms ge godtagbara förutsättningar för att bevara de 

skyddsvärda träden; Placeringen bedöms inte oundvikligen medföra att utpekade skyddsvärda träd 

kommer att påverkas negativt. Genom kompletterande utredningar och anpassningar av 

byggmetoder och skyddsåtgärder är det möjligt att utföra erforderliga arbeten och bevara de 

skyddsvärda träden utan betydande skador eller påverkan. För att framgångsrikt bevara träden krävs 

även att planering och utförande kontinuerligt tar hänsyn till trädens förutsättningar och att rätt 

kompetens kring trädskydd finns inom byggprojektets organisation. 

Generellt rekommenderas tillämpning av Standard för skyddande av träd vid byggnation för att 

framgångsrikt bevara skyddsvärda träd i samband med planerad bebyggelse. Kompletterande 

utredningar erfordras inför vidare planering av trädens bevarande och kommande byggarbeten, 

bland annat kring befintliga rötters utbredning samt vilken markpåverkan som är oundviklig, 

exempelvis vid nya vägar och grundarbeten. 

En grov och mycket gammal ek växer intill vägen på södra sidan om föreslagen byggnad (träd nr 16). 

Trädet har spår av gamla skador, stora ingrepp, och har förlorat hela sin ursprungliga krona. Eken har 

nu en mycket liten krona som utvecklats från epikorma skott. Baserat på stammens diameter har 

trädet en stor nominell rotzon. På grund av att den återstående kronan är minimal förväntas endast 

ett mycket begränsat rotsystem återstå, som därmed inte står i proportion till stammens tjocklek. För 

att fastställa erforderligt skyddsavstånd rekommenderas provgropar vid planerad ingreppsgräns 

alternativt en rotkartering på trädets norra och östra sida. Med utgångspunkt i resultaten från 

 
1 Se besiktningsprotokoll Trädbesiktning Nya mässen, 2022-06-09, Trädliv AB. 
2 SVENSK STANDARD SS 990000:2020 Trädvård – Termer och definitioner, SIS, Svenska Institutet för Standarder, Stockholm. 
3Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0, Östberg och Stål (2018). Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för 
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Rapport 2018:02. Alnarp.  
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rotkarteringen kan skyddsområdet justeras och trädet effektivt bevaras utan ett överdrivet stort 

skyddsavstånd. För eken rekommenderas en individspecifik skyddsplan då det finns särskilt stora 

värden knutna till detta träd. 

Träden som växer i rad öster om en befintlig gångväg (se Figur 1) och ett trästaket kan beröras av 

planerade markarbeten. I synnerhet för träd nr 5 och nr 12 finns en viss sannolikhet för att rötter 

förekommer under och på västra sidan av gångvägen. Om den befintliga gångvägen lämnas orörd och 

marknivån längs vägen inte sänks betydligt bedöms risken för negativ påverkan på träden vara liten, 

och därmed finns goda förutsättningarna för att bevara samtliga träd i raden. 

Längs planerade arbetens ingreppsgräns bör provgrävningar utföras för att utreda befintliga 

förhållanden och eventuell förekomst av trädrötter. Detta kan göras genom provgropar och/eller ett 

smalt dike. Vid betydande förekomst av rötter ska dessa beskäras och ett skyddande dike utförs som 

buffert mellan rötter och arbetsområde, även kallat vitaliseringsdike. Syftet med diket är att 

möjliggöra ny rottillväxt i situationer där en betydande del av trädens rötter riskerar att förloras eller 

att hamna i konflikt med schakt eller andra markarbeten. 

Uppdragsgivaren avser bevara numrerade träd enligt Figur 1. Undantaget träd nr 17 bedöms goda 

förutsättningar finnas för att bevara träden som växer kring planerade vägar och byggnad. 

En vuxen skogsek norr om mässbyggnaden, nr 3, bedöms möjlig att bevara givet att skyddsåtgärder 

vidtas. Mindre ingrepp i kronan respektive rotzon kan krävas för att undvika konflikt mellan träd och 

infrastruktur eller byggnad samt för att kunna utföra planerade anläggningar. Målet med 

skyddsåtgärderna bör vara att minimera negativ påverkan och varaktig förändring, särskilt under 

trädets krona. Längs gränser mot nya hårdgjorda ytor och konstruktioner under mark bör rotvänlig 

buffert (skyddsdike/vitaliseringsdike) anläggas som möjliggör rottillväxt samt motverkar uttorkning. 

En ny byggnad med källare föreslås i läge enligt Figur 1. Byggnadens läge och utrymmeskrav för 

arbeten kommer att medföra konflikter med vissa träd, främst beträffande deras rötter. Enstaka träd 

som varken bedömts vara särskilt skyddsvärda eller växer i en allé kan behöva avverkas, beskäras 

eller på annat sätt påverkas negativt av planerad byggnation.  

 

 

 

Dani Mladoniczky 

  EAC Certified European Tree Worker 
ISA Certified Arborist® SW-0018AT 
ISA Certified Tree Worker Climber Specialist® 
ISA Tree Risk Assessment Qualified 

Deltagare i ”SIS TK/577 Trädvård” sedan 2013 



2022-09-20 

  

Befintliga träds positioner kring föreslagen placering av ny mässbyggnad. Röda markeringar avser träd som bedömts vara särskilt 

skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets kriterier. Grön markering avser gräns för område där träden bedöms tillhöra naturmiljön 

allé enligt miljöbalken. Källa: Utsnitt från uppdragsgivarens ritningsunderlag, kompletterat med träd-ID enligt besiktning 2022-06-09. 
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Figur 1 
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Träd nr 4 

Bild 1 

Träd nr 11 

Bild 2 

Träd nr 12 

Bild 3 

Träd nr 16 

Bild 4 


