Undvik konflikter mellan träd och ledningar
Många faktorer bör beaktas innan man planterar träd och buskar. Här kommer några tips på hur man planterar intill ledningar.
Var man planterar ett träd är ett beslut som noga måste övervägas. Många faktorer bör beaktas innan man planterar. När man funderar på vilken sorts
träd man ska plantera bör man fundera på trädets position i förhållande till ledningar både ovan och under mark.
Ledningar ovanför marken ger oss elektricitet, data och kommunikation. Ledningar nere i marken kan förutom detta dessutom transportera vatten, avloppsvatten och naturgas.
Vid val av vilket sorts träd som ska planteras och var det ska
planteras måste ledningars placering över och under mark
beaktas. Det måste finnas tillräckligt med plats för trädets
förväntade sluthöjd och storlek utan att ledningarna påverkas.
Markens utrymme runt trädet måste också vara stort nog för
trädets rotsystem och stam. Om man väljer rätt träd och position kan man glädjas åt trädet utan problem under många år
framöver.

Luftledningar
Ledningar i luften är lätta att se, men ändå tas de ofta inte i
beaktan. Ledningarna må se harmlösa ut, men de kan vara
extremt farliga. Om man planterar träd som blir höga under
eller nära luftledningar kommer bolaget som ansvarar för ledningarna förr eller senare att vilja beskära trädet för att behålla
avståndet till
ledningarna.
Beskärningen
kan leda till att trädet får ett onaturligt utseende. Återkommande beskärning kan
också leda till kortare livslängd för trädet. Träd som måste beskäras för att inte växa
in i ledningar stressas mer och drabbas i högre utsträckning av insektsangrepp och
sjukdomar. Träd som i dag är små och ännu inte fullvuxna riskerar i framtiden att bli
problem om de närmar sig luftledningar.

Markledningar
Träd består av mycket mer än bara det
som man ser ovanför markytan. Ofta
sträcker sig rotområdet nere i jorden
längre ut än trädets krona. I dag går
många ledningar nere i jorden, och
ofta samsas trädrötter och markledningar utan problem. Men träd som
planterats nära markledningar kan få
rötterna skadade när ledningarna grävs upp för att repareras.
Den största faran för markledningar uppstår vid planteringen. Innan man planterar
ett träd måste man veta hur eventuella markledningar går. För att vara säker på att inte
gräva av markledningar och riskera personskador eller tjänsteavbrott bör man kontakta
företaget som ansvarar för ledningarna först. Utgå inte från att ledningarna ligger längre ner än vad ni tänker gräva. I vissa fall ligger ledningarna väldigt nära jordytan.
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Några ytterligare förslag
Plantera städsegröna träd (träd som inte fäller hela sitt lövverk varje år) på platser där det blåser mycket på vintern som vindskydd. Dessa
bör planteras minst femton meter från huset.
Plantera lövfällande träd så att de ger bra skugga under sommaren. Under vintern släpper deras olövade krontak igenom solljus till huset.

Rätt träd på rätt plats
Om man planerar innan man planterar kan man se till att rätt träd planteras på rätt plats. Rätt sorts träd på rätt plats kan öka fastighetens
värde och minska underhållskostnader och risken för skador. För mer information om plantering kan du läsa broschyrerna Plantering av
nya träd och Val och placering av träd i samma serie. Om du har fler frågor kan du kontakta en ETW eller ISA Certified Arborist, en trädvårdsexpert, företaget som ansvarar för ledningarna, en plantskola eller en informatör inom området.

Den här broschyren ingår i en serie publicerad av International Society of Arboriculture (ISA) som en del i deras program för
konsumentinformation. Kanske kan någon av de andra vara av intresse för dig:
Beskärning av unga träd
Beskärning av vuxna träd
Fördelarna med träd
Hantering av träd som skadats
vid byggnadsarbete
Identifiera riskträd

Köpa träd av hög kvalitet
Plantering av nya träd
Problem med insekter
och sjukdomar
Mulcha på rätt sätt
Skötsel av vuxna träd

Träd ger mervärde
Träd och gräsytor
Undvik konflikter mellan
träd och ledningar
Undvik skador på träd
vid byggnadsarbete

Vad gör man efter en svår storm?
Val och placering av träd
Varför anlita en arborist?
Varför toppning skadar träd
Vård av träd och buskar

©2011 (1998, 2004) International Society of Arboriculture.
Framtaget av International Society of Arboriculture (ISA), en organisation utan vinstsyfte som stödjer forskning kring trädvård runt
om i världen och som ägnar sig åt att sköta och bevara skugg- och prydnadsträd. Om du vill ha mer information, kontakta:
ISA, P.O. Box 3129, Champaign, IL 61826-3129, USA.
Mejla frågor (engelska): isa@isa-arbor.com www.isa-arbor.com • www.treesaregood.org

www.isa-arbor.com • www.treesaregood.org

