
Undvik skador på träd vid byggnadsarbete
Olika sätt som befintliga träd kan skadas på under byggnation och hur man kan undvika dessa skador.

Hus byggs ofta nära befintliga träd, så att man kan dra nytta av deras estetiska och miljömässiga värden. Tyvärr kan skador på träd uppstå i byggproces-
sen. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda träden på byggarbetsplatsen. En arborist kan hjälpa dig avgöra vilka träd som kan bevaras. 
Arboristen kan även arbeta med byggherren för att skydda träden under byggprocessens olika faser.

Hur träd kan skadas under byggprocessen
Fysiska skador på stam och krona. Vid byggnation kan mekaniska skador uppstå av maskiner och utsrutning på granar, bark och stam. De här ska-
dorna blir permanenta och kan på sikt orsaka att trädet dör.

Kapning av rötter. Grävning, avplaning och dikning i samband med byggnadsarbete samt installation av markledningar kan skada rötterna mycket. 
Ett träds rotsystem kan horisontellt nå ut upp till tre gånger trädets höjd. Därför är det viktigt att rötterna beskärs så långt bort från trädet som möjligt, 
för att förhindra skador som kan påverka trädets hälsa och stabilitet. Om man kapar rötter under trädkronan kan det försämra trädets vitalitet. Om man 
kapar  av rötter nära stammen kan det skada trädet allvarligt och begränsa trädets förmåga att stå kvar under stormar.

Jordkompaktering. En perfekt jord för rötters tillväxt och utveckling innehåller ungefär 50 procents porvolym, där vatten och luft kan röra sig. 
Tung byggutrustning kan pressa samman jorden och avsevärt reducera porvolymen. Kompaktering hämmar rötternas tillväxt, begränsar vattnets 
förmåga att ta sig ner och minskar mängden syre i marken, vilket behövs för att rötterna ska överleva.

Rötter som kvävs när jord läggs på. De flesta fina rötter som absorberar vatten och mineraler finns där det är bäst syre- och fuktnivå och där det är bäst 
tillväxt för rötterna, i de översta 15 till 30 centimetrarna av jord. Bara någon decimeter jord som läggs över rotsystemet för att jämna till marken kan kväva 
de fina rötterna och till slut leda till mer omfattande rotdöd.

Väder och vind. Träd i en skog växer som en grupp och skyddar varandra från väder och vind. Träden blir höga, med långa, raka stammar och 
höga krontak. Om man under byggprocessen tar bort träd utsätts återstående träd för mer solljus och vind, vilket kan leda till barkbrand eller att 
grenar och stammar knäcks.

Be om hjälp
Inte alla träd på byggarbetsplatsen kan eller bör bevaras. En arborist kan utvärdera träds kondition och föreslå åtgärder för att bevara och skydda dem.

När man avgör vilka träd som ska behållas bör man beakta trädens art, storlek, placering och tillstånd. Din arborist 
kan berätta vilka träd som är särskilt känsliga för kompaktering, avplaningsåtgärder och rotskador.

Planera
Arboristen och byggherren bör samarbeta redan tidigt under planeringsstadiet av byggnadsarbetet. Ibland kan 
även små förändringar i husets eller uppfartens placering eller utseende göra stor skillnad för ett träds möjlighet 
att överleva. Man kan då diskutera alternativa byggmetoder, som en bro över rötterna i stället för en vanlig gång, 
om gången inte kan läggas någon annanstans. Om ledningar måste läggas nära träd finns det rörtrycknings- och 
dikningstekniker som är mindre skadliga än traditionella tillvägagångssätt.

Sätt upp barriärer
Behandlingsmöjligheterna vid byggskador är begränsade, och därför är det viktigt att man skyddar träden. Sätt upp stadiga stängsel runt varje träd som 
ska bevaras, så långt ut som möjligt från trädstammen, för att skydda trädet både ovanför och under markytan. Nedan finns de rekommendationer som 
används i Sverige: meter utanför trädets krona.

•  Träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 
    5 meters radie mätt från stammens mitt.

•  Träd 21–65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 10 
    meters radie mätt från stammens mitt.

•  Träd 66–100 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 15 
    meters radie mätt från stammens mitt.

•  Träd över 100 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 
    15 multiplicerat med stamdiametern.

Instruera byggarbetarna att låta stängsel stå kvar och hålla området innanför stängslen fritt från bygg-
material, avfall och överbliven jord. Man bör även undvika att gräva i, dika eller på annat sätt påverka 
jorden innanför stängslen.



Begränsa tillträdet
Om det är möjligt bör man bara ha en tillfartsväg till bygget. Alla underleverantörer måste informeras om var de får köra och parkera sina fordon. Ofta 
kan den här tillfartsvägen senare även användas för att dra in el och vatten och bygga uppfart på. Ange särskilda förvaringsplatser för utrustning, jord och 
byggmaterial. Avgränsa områden för eldning (om det är tillåtet), cementhantering och byggarbete. Dessa områden bör vara belägna en bit bort från träd 
som ska bevaras.

Skapa specifikationer
Alla åtgärder som vidtagits för att skydda träden måste noteras i bygghandlingarna, och man bör även ange exakt vad som 
får göras med träden och runt dem. Det kan vara bra att sätta upp skyltar som påminner om reglerna. 

Böter och påföljder för överträdelser bör ingå i specifikationerna. Storleken på böterna bör stå i proportion till de potentiella 
skadorna på träden och bör öka vid flera förseelser.

 

Se till att kommunicera
Uttryck dina mål tydligt till arboristen, byggherren och alla underleverantörer.  
Trädskador från byggnadsarbeten är ofta omöjliga att åtgärda.

Besök byggarbetsplatsen åtminstone en gång om dagen om det är möjligt. Din nog-
grannhet blir belönad, då personalen lär sig att respektera dina önskemål. Ta foton 
under alla faser av projektet. Om någon bryter mot specifikationerna är det viktigt att kunna bevisa det.

Tänk på de sista stegen
Att planera och kommunicera medbyggansvarige  och underleverantörer är lika viktigt som att undvika trädskador under byggfasen. Avplaning, odling i 
växtbädd och installation av bevattningssystem kan skada rotsystemen. 

Ta hand om träden efter byggnadsarbetet
Dina träd behöver flera år för att anpassa sig till de skador och miljöförändringar som uppstår under byggprocessen. 
Stressade träd löper större risk för hälsoproblem, som sjukdomar och insektsangrepp. Diskutera övervakning och under-
håll av dina träd med en arborist.

Även om alla gör sitt bästa och vidtar noggranna skyddsåtgärder  är det möjligt att dina träd skadas. Din arborist kan 
föreslå behandlingar som reducerar stress och förbättrar växtförutsättningarna  runt dina träd.
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