
Behandling av träd som 
skadats vid byggnadsarbete
Bedömning av trädskador och behandlingar som kan rädda 
träd som skadats under byggprocessen. 

De olika processerna som är en del av byggarbetet kan 
vara förödande för omgivande träd om inga åtgärder har 
vidtagits för att skydda dem. Behandling kan rädda vissa 
skadade träd, men det är avgörande att de behandlas direkt. 
Om du har träd som nyligen har påverkats av byggarbete 
kan du låta en ISA eller ETW-certifierad arborist bedöma 
trädens livsduglighet och riskpotential och få förslag på 
behandlingsalternativ.

Skador som kan 
uppstå under 
byggarbetet:
• Fysiska skador på stam 

och krona.

• Jordkompaktering i 
rotzonen.

• Kapade rötter.

• Kvävda rötter på grund 
av pålagd jord.

• Ökad exponering för 
vind och solljus.

• Stress på grund av förändrad marknivå och dränering.

Inspektion och bedömning
• Eftersom byggarbetsskador kan påverka träds struktur 

och stabilitet bör en ISA eller ETW-certifierad arborist 
riskbedöma dem. 

• Bedömningen kan handla om en visuell inspektion, men 
även verktyg kan användas för att hitta tecken på röta. 

• Identifierade risker kan ibland reduceras eller elimineras 
om grenar som riskerar falla tas bort, beskär trädet för att 
minska dess vikt eller installerar kronstabilisering för att 
ge trädet strukturellt stöd. 

• Ett träd bör tas bort om trädets strukturella hållfasthet är 
osäker och risken inte kan minskas tillräckligt mycket med 
hjälp av andra åtgärder.

Förbättrad luftning av rotzonen
Jordkompaktering och förändrade marknivåer kan minska 
syret i jorden och begränsa vattnets förmåga att ta sig 
fram i rotzonen. Om marken luckras kan de kompakterade 
zonerna reduceras, vilket ökar mängden syre, gör det 
möjligt för vatten att tränga ner i jorden och därmed ökar 
även rottillväxten.

Luftning av rotzonen kan förbättra rötternas hälsa och 
upptaget av vatten och mineraler. En effektiv metod för 
att tillföra luft är genom tryckluft, vilket luckrar jorden med 
minimal negativ påverkan på rötterna (se figur). Den här 
metoden bör användas i kombination med att organisk 
mulch läggs ovanpå jorden.

Gödsling
• Gödsling bör begränsas i samband med byggrelaterade 

skador. 

• Salter från snabbverkande gödsel kan torka ut rötterna. 

• En ökad kvävemängd kan även få växtens övre delar att 
växa mer, vilket gör att rottillväxten blir lidande. Mängden 
kväve som tillsätts bör baseras på analys av jordprover 
eller prover på bladen.

• När trädet hanterat skadorna bör gödselanvändningen 
utgå från de näringsbehov som träden på den specifika 
platsen har.



Behandling av skador på stam och krona
Skador på grenar 
• Kluvna, uppfläkta eller brutna grenar bör tas bort. Ta även 

bort döda eller sjuka grenar från trädets krona. 

• Annan underhållsbeskärning, som kronhöjning, bör man 
vänta med i några år. Tunna inte ut trädets krontak för att 
kompensera för rotförlust. 

• Det finns ingen vedertagen forskning som stödjer den 
metoden, och om man tunnar ut trädkronan kan trädet 
stressas ytterligare.

Behandling av skador på bark och stam
• Ofta kan barken på stammen och stora grenar vara 

skadad. Om så är fallet bör man ta bort den lösa barken. 

• Ojämna kanter kan skäras av med en vass kniv. 

• Var försiktig så att du inte skär i levande vävnad. 

Preparat för sårförslutning
Forskning har visat att olika preparat för sårförslutning inte 
reducerar röta eller skyndar på trädets invallning av sår, och 
sällan förhindrar insektsangrepp eller sjukdomar. De flesta 
experter anser därför att dessa preparat inte bör användas.

Mulchning
Lägg ett lager på fem till tio centimeter organisk mulch, 
till exempel träflis, strimlad bark eller tallbarr, över trädets 
rotsystem för att på ett enkelt och effektivt vis stimulera 
rottillväxt. Mulchen förbättrar jordens hälsa, påverkar 
jordtemperaturen positivt, bevarar fukten och begränsar 
konkurrensen från gräs och ogräs. Mulchen bör sträcka 
sig så långt ut från trädet som det är praktiskt möjligt. (Se 
broschyren ”Mulcha på rätt sätt” för mer information)

Bevattning och dränering
En av de viktigaste underhållsåtgärderna i samband med 
byggrelaterade skador är att förse rotzonen med rätt mängd 
vatten. Vattna trädet efter behov, särskilt under de torra 
sommarmånaderna. Att långsamt vattna hela rotzonen 
är det bästa sättet att bevattna trädet. Undvik att vattna 
ofta och ytligt eller att övervattna. Dålig dränering måste 
åtgärdas, annars försämras trädets hälsa fort. 

Kronstabilisering
Om grenar eller trädstammar behöver extra stöd kan en 
ISA eller ETW-certifierad arborist i vissa fall installera 
kronstabilisering. Om stabilisering installeras måste 
de inspekteras regelbundet. Den extra säkerhet som 
stabiliseringen erbjuder är begränsad, och alla stammar och 
grenar är inte lämpliga att stabilisera.

Övervakning av vitalitet och risker
• Risken finns att träd får byggrelaterade skador trots att 

åtgärder har vidtagits. Försämring i träds vitalitet kan ta 
flera år att bli synlig. Kontinuerlig övervakning på träden 
kan hjälpa till att upptäcka problemen tidigt.

• Symptom på att trädets vitalitet försämrats kan vara 
mindre och färre blad, toppdöd i trädets krona, och 
tidiga höstfärger.

• Stressade träd löper större risk att drabbas av vissa 
sjukdomar och skadegörare, vilket ytterligare försämrar 
trädets hälsa.

• Svåra skador och dålig vitalitet kan leda till röta.

• Ta hjälp av en ISA eller ETW-certifierad arborist för att få 
en professionell utvärdering om du oroar dig för ett träds 
hälsa och strukturhållfasthet.
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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.


