
Undvik konflikter mellan 
träd och ledningar
Många faktorer bör beaktas innan man planterar träd och buskar. 
Här kommer några tips på hur man planterar träd intill ledningar. 

Var man planterar ett träd är ett beslut som noga måste 
övervägas och planeras. Många faktorer bör beaktas innan 
man planterar. Balansen mellan fördelarna med träd och 
ledningar behöver has i åtanke då båda spelar en viktig 
roll i vårt samhälle. 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.

För att träd ska kunna frodas behöver de utrymme. 
Trädartens naturliga sluthöjd och kronutbredning behöver 
stämma överens med trädets tillgängliga växtutrymme ovan 
mark men även utrymmet under mark måste vara stort nog 
för att tillgodose trädartens naturliga rotutbredning.

Förebyggandet av konflikter mellan träd och ledningar är en 
allvarlig fråga. Det berör inte endast trädrötter och grenar 
som kan växa in i allmännyttig infrastruktur, utan också 
träddelar och hela träd som kan falla och skada ledningar, 
särskilt under hårda väderförhållanden.

De potentiella konsekvenserna av konflikter mellan träd 
och ledningar omfattar störningar av kritiska tjänster som 
elektricitet, vatten och naturgas. Konflikterna kan också 
innebära skada på egendom eller person.

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, 
t.ex. elektricitet, gas, vatten och avloppsledningar, 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 och 
ledningarna kan skadas av trädrötterna.

Elledningar
Moderna elledningar är resistenta mot rotskador, särskilt 
om de installeras djupare i marken än rötternas normala 
utbredning. Men elledningars livslängd är begränsad och de 
kommer vid något tillfälle att behöva repareras eller bytas 
ut. De utgrävningar som krävs för att åtgärda elledningar 
kan skada trädrötterna vilket kan skada eller döda trädet. 

Vatten- och avloppsledningar
Nyare vatten- och avloppsledningar tillverkade av stål 
eller PVC är generellt resistenta mot rotskador. Äldre 
ledningar tillverkade av cement, lera eller gjutjärnsrör 
som har försämrats kan utveckla sprickor som sedan 
läcker. Fukt från läckorna attraherar trädrötter vilka då kan 
penetrera och expandera sprickorna i ledningarna, vilket ger 
ytterligare skador på dem.

Naturgasledningar
Naturgasoperatörer håller ofta området direkt över, 
och 3 meter på varje sida om röret, fritt från träd för 
att skydda dem från potentiella rotskador och för att 
underlätta inspektion och underhåll av ledningarna. En del 
operatörer har även restriktioner för de närliggande trädens 
kronutbredning inom en radie av 7 meter utöver de 3 meter 
som ska hållas trädfria. Ibland planteras arter som är känsliga 
för naturgas ovanför ledningarna för att hjälpa till med att 
upptäcka gasläckor.

Lokalisera markledningar
Den största faran för markledningar uppstår vid 
planteringen. Oavsiktlig grävning i ledningar kan leda till 
dyra reparationer för att återställa ledningarna, resultera i 
personskador eller förlust av liv. Innan grävningen påbörjas 
inför plantering av 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. 

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. Det finns flera olika typer av 
luftledningar. Generellt innebär högre och mer robusta 
ledningsstolpar högre spänning och därför krävs mer 
utrymme fritt från träd.

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.



Trädzoner för ledningar
Rätt val av trädart och placering är viktigt för att trädet ska 
ha utrymme att bli fullt utvecklat utan att upprepade gånger 
behöva beskäras för att hindras från att störa ledningar. 
Artens form och storlek ska passa in i trädzonen för 
respektive ledning: låg, mellan, hög.

Hög zon
Den höga zonen är minst 15 meter från ledningarna. Träd 
som naturligt blir stora kan väljas till den höga zonen. Se 
till att det finns tillräckligt med rotutrymme för att passa 
trädets rotutbredning. Planteringsytor större än 3 meter, 
parker, ängar eller andra öppna ytor utan begränsningar 
under mark är lämpliga för stora träd.

Mellanzon
Mellanzonen sträcker sig mellan 4,5 och 15 meter från 
ledningar. Träd som väljs till denna zon bör vara mellanstora 
med en potentiell sluthöjd på 12 meter eller lägre. Träd i 
mellanzonen kräver breda planteringsytor med minst 1,3 till 
3 meter i bredd.

Låg zon
Den låga zonen sträcker sig 4,5 meter om varje sida av 
ledningarna. Träd som väljs till denna zon bör ha en sluthöjd 
på 6 meter eller lägre. Arter som placeras här kan även 
användas i områden där jordvolymen är för begränsad för 
att ett större träd ska kunna växa där.

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 Certifierad Arborist, en trädvårdsexpert, 
företaget som ansvarar för ledningarna, en plantskola eller 
en informatör inom området.
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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.


