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

Vikten av att anställa en arborist
Processen med att skydda träd under byggnadsarbete är 
inte alltid enkel, men fördelarna kan vara betydande. Stora 
träd bidrar med estetiskt- och ekonomiskt värde samt 
bidrar till en bättre miljö och livskvalitet.

Skador som uppstår vid byggnadsarbete kan ta många år 
att upptäcka även om de i slutändan är dödliga. Små skador 
som ackumuleras över tid kan försämra trädet så att det till 
slut blir svårt att åtgärda. 

För att säkerställa att träden överlever och utvecklas 
väl efter byggnadsarbete är det viktigt att arbeta med 
en ISA eller ETW-certifierad arborist från början av 
planeringsskedet till projektets efterbyggnadsfas. Ju 
tidigare och ju mer involverad en ISA eller ETW-certifierad 
arborist är med i projektet, desto större chans att 
behålla eller förbättra trädens hälsa och överlevnad efter 
byggnadsarbetet.

Kritisk rotzon och trädskyddszon
Hur väl ett träd kan tolerera skador beror på trädets ålder, 
art, kondition och andra faktorer. En av de viktigaste 
faktorerna är trädets rotzon.

Rotzonen på ett träd kan breda ut sig långt utanför trädets 
stam och långt utanför de yttre grenarna. Den del av 
rotzonen som är grundläggande för trädets hälsa och 
stabilitet kallas den kritiska rotzonen.

Ett av de första stegen i att skydda ett träd och dess 
kritiska rotzon under byggnadsarbete är att få hjälp av 
en ISA eller ETW-certifierad arborist att definiera trädets 
skyddszon. Detta område bör ha specifika begränsningar 
för byggnadsverksamhet och krav på skydd.

För att hitta balansen mellan projektets krav och 
skyddszoner behövs ett bra samarbete mellan en ISA eller 
ETW-certifierad arborist och bygglaget.

Hur träd kan skadas eller dödas 
under byggprocessen
Rotskador: Grävning, dikning, stenläggning, förändring av 
dränering, och tillägg eller borttagning av jord inom trädets 
kritiska rotzon skadar trädets rötter. Om för många rötter 
skadas kommer trädet att påverkas. 

Jordkompaktering: Tung byggutrustning kan pressa 
samman jorden och avsevärt reducera porvolymen vilket 
ökar jordens densitet (kompaktering). Kompakteringen 
hämmar rötternas utveckling, begränsar vattnets förmåga 
att ta sig ner i marken och minskar mängden syre i marken, 
vilket behövs för att rötterna ska överleva.

Fysiska skador på stam och krona: Byggutrustning kan 
knäcka grenar, riva upp bark och skada stammen. Dessa 
skador försvagar trädet och skapar ingångar för rötsvampar. 
Trädets stambas och rothals är särskilt känsliga för skador 
från maskiner, jord och byggnadsmaterial som placeras vid 
stammen.

Värme och kemiska skador: Bark och bladverk tar lätt skada 
av värmen från maskiner och material som bränns. När 
bränsle spills och annan typ av avrinning från fordon sipprar 
ner i marken förändras den kemiska strukturen i jorden 
vilket gör att rötternas utveckling och funktion försämras.

Borttagning av kringliggande träd: Träd som växer nära 
varandra växer som en grupp där de stöttar och skyddar 
varandra från väder och vind. Ifall något av träden tas 
bort exponeras de kvarvarande träden för mer vind och 
sol vilket orsakar stress och kan leda till att grenar och 
stammar knäcks.



Rådgivning
För att skydda dina träd under byggnadsarbete bör du be en 
ISA eller ETW-certifierad arborist vara en del av projektet. 
Arboristen är oftast den enda i projektet som representerar 
trädens intressen. Be arboristen arbeta med alla beslut som 
påverkar träd genom alla faser av projektet.

Planerings- och designfasen
Se till att den ISA eller ETW-certifierade arboristen är 
delaktig tidigt i planeringsfasen av projektet. Små ändringar 
i designen kan ge betydligt mindre skador på träden och 
göra stor skillnad i om träden överlever byggnadsarbetet. 

Det finns många alternativ som en arborist kan föreslå 
under planerings- och designfasen som kan skydda 
träden: förändringar i uppfarter eller husens placering, 
nivåskillnader kan justeras, alternativa byggmetoder som 
en bro över rötterna i stället för en vanlig gång, ifall gången 
inte kan läggas någon annanstans. Ledningar kan föreslås 
omplaceras eller om ledningar måste läggas nära träd finns 
det rörtrycknings- och dikningstekniker som är mindre 
skadliga än traditionella tillvägagångssätt.

Alla krav på trädskydd som arboristen fastställer bör 
införlivas i projektplanerna.

Före byggfasen
Innan arbetet startar kan en arborist rekommendera var 
trädskyddsstaket ska installeras. Staketet bör ha skyltar 
som informerar varför området innanför avspärrningen ska 
undvikas och vem de ska kontakta ifall de behöver komma 
innanför avspärrningen. 

Ifall maskiner behöver komma nära ett träd kan en 
arborist rekommendera hur trädets stam kan skyddas med 
ytterligare skyddsmaterial.

Ifall det ska förekomma dikning, avplaning eller annan 
grävning nära träden som kan skada rötterna kan en 
arborist beskära rötterna före utgrävningen, eller beskära 
dem strax efter utgrävningen innan träden tar skada.

Ifall träden förlorar stora delar av sitt rotsystem eller 
om byggnadsarbetet pågår under torra perioder kan 
en arborist utveckla ett temporärt bevattningssystem. 
Detta kan göras genom närliggande vattenslangar eller 
vattentransport till platsen.

En ISA eller ETW-certifierad arborist kan även hjälpa 
till med att upprätta trädvårdsplaner som bevakar och 
behandlar stress, sjukdomar och skadedjur under alla faser 
av byggprocessen.

Under byggfasen
Under byggfasen behöver träd och de upprättade 
skyddszonerna kontrolleras regelbundet av en arborist. 
Arboristen behöver ha tillgång till byggarbetsplatsen för att 
se till så att de nödvändiga åtgärderna följs.

Byggplaner kan ofta justeras under arbetets gång och 
arboristen kan göra justeringar för att skydda träden 
efterhand som byggplanerna förändras. Flexibilitet, 
kommunikation och tillit mellan alla i arbetslaget är 
grundläggande för ett lyckat bevarande av större träd.

Efter byggfasen
Vid slutet av projektet installeras nya växter, 
bevattningssystem, belysning och ny växtjord ofta nära de 
bevarade träden. Dessa förändringar i trädets miljö kan ha 
förödande effekter för trädet.

Trots de bästa planerna och intentionerna för trädskydd kan 
byggprocessen resultera i oavsiktlig skada på träden som 
kan ta flera år att bli synliga. En ISA eller ETW-certifierad 
arborist kan utveckla en underhållsplan efter byggnation 
som hjälper träden att återhämta sig och anpassa sig till sin 
nya miljö.
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Vad är en Certifierad Arborist?
ISA Certifierade Arborister är personer som har 
bevisat en kunskapsnivå inom vetenskapen om 
trädvård genom erfarenhet och genom att ha blivit 
godkända i en omfattande examination utvecklad av 
några av världens ledande experter inom trädvård. 
ISA Certifierade Arborister måste även fortsätta 
sin utbildning för att behålla sin certifiering och 
är därför ständigt uppdaterade inom den senaste 
tekniken inom trädvård.

ETW-European Tree Worker är den vanligaste 
certifieringen för klättrande arborister i Sverige.  
ETW drivs av EAC – European Arboricultural 
Council. För att bli certifierad krävs att personen 
arbetat som arborist i minst ett år och även blir 
godkänd i teoretiska och praktiska prov.

Hitta en arborist
Besök www.tradforeningen.org/hitta-foretag/ för 
att hitta en arborist, eller www.TreesAreGood.org 
för gratis verktyg för att hitta en arborist.


