Kontroll och skötsel av
alléplanteringar

Titel: Kontroll och skötsel av alléplanteringar
Publikationsnummer:2010:050
Utgivningsdatum: 2010-12-15
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Lars Nilosjö och Hans Åström
Tryck: Trafikverkets tryckeri
ISBN: 978-91-7467-018-9
Text & illustrationer: Peter Sandberg Växtteknik i Gränna
Omslagsbild: Tullesboallén vid Övedskloster, foto Hans Åström

Sid 4 (15)

SAMMANFATTNING
Rapporten föreslår nya arbetssätt och rutiner främst vad avser kontroll av plantmaterial
och plantering samt skötsel både under och efter garantitiden. Checklista och protokoll är
hjälpmedel.
Nyplanterade alléer behöver särskilda insatser initialt men även åren efter garantibesiktningen och fram till att ordinarie skötsel fungerar behövs kontinuerliga statusbesiktningar med åtgärdsförslag så att uppkomna brister kan åtgärdas så tidigt som
möjligt.
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BAKGRUND, METOD OCH ORGANISATION
Under 2008 tog Vägverket region Skåne fram en effektuppföljning av alléer som
planterats med medel för riktade miljöåtgärder från 1995 fram till 2007. Effektuppföljningens syfte var att bedöma graden av etablering och identifiera eventuella brister i
plantering och skötsel.
Brister kunde konstateras i såväl plantering som initial skötsel. Vanliga brister var för
djup plantering, kvarsittande stödkäppar, brister i bevattning, ogräskonkurrens,
påkörnings-skador och brister i beskärning.
En strategi för att åtgärda problemet var att se över rutinerna för planering, projektering,
plantering och skötsel. Föreliggande rapport fokuserar på kontroll, besiktning och skötsel.
Arbetet startade som ett utvecklingsprojekt med Lennart Björck som projektledare. Till
projektet har funnits en arbetsgrupp bestående av Lars Nilosjö, projektledare drift och
Hans Åström, miljöspecialist. Till arbetsgruppen har även adjungerats Peter Sandberg,
Växtteknik i Gränna. Det är Peter Sandberg, Växtteknik i Gränna som författat rapporten.
Rapporten gjordes ursprungligen utifrån skånska förhållanden men den omarbetades
under hösten 2010 för att kunna fungera i hela landet.

SYFTE
Syftet med projektet har varit att utarbeta riktlinjer för kontroller och besiktningar i
samband med alléplanteringar för att därmed säkra kvaliteten på Trafikverkets arbete och
på sikt bidra till en god etablering av alléträd.
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SKÖTSEL AV ALLÉTRÄD UNDER GARANTITIDEN
ENTREPRENÖRENS EGENKONTROLL
Rapportering
Entreprenören ska föra bunden dagbok. Innehållet ska fortlöpande delges beställaren.
Entreprenörens tillsyns- och åtgärdsprotokoll och skötsel av alléträd under garantitiden,
som delges beställaren via e-post i gång per månad, framgår av bilaga 1.

KRAVSPECIFIKATIONER
Bevattning
Mängden vatten per träd som läggs ut vid bevattning varierar bland annat beroende på
jordart, bevattningsmetod, trädstorlek och övriga växtplatsförhållanden.
Entreprenören ska utföra kontroller av markfukt före, i samband med, samt efter
genomförd bevattning. Med ledning av dessa kontroller ska entreprenören anpassa
mängden vatten per träd som läggs ut vid varje bevattningstillfälle.
Vattning ska ske ovanifrån och vattnet ska genomfukta såväl rotsystem/jordklump/
torvklump som omgivande och underliggande jord.
Vattning ska ske innan risk för torkstress uppstår. Bevattning får ej ske slentrianmässigt.
Vattning med s.k. rotbevattnare får inte förekomma. Inte heller får vatten tillföras via
dräneringsslang som placeras i trädgropen.
I takt med att rötterna under entreprenadtiden breder ut sig i sidled ska bevattnad yta och
jordvolym utökas.

Särskilda bevattningsanvisningar
Trädkvaliteter med intakt rotsystem (RCB, Spring Ring, Container och dylikt) har som
regel ett större behov av täta bevattningar under den första vegetationsperioden.
Anledningen till detta är bland annat att träd med intakt rotsystem vanligen utvecklar en
större bladmassa första året efter plantering jämfört med barrotade och jordklumpade
trädkvaliteter.

Jordklumpad plantskolekvalitet.

Barrotad
plantskolekvalitet.

Plantskolekvalitet med intakt
rotsystem.
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Kontroll av markfukt
Entreprenören ska kontinuerligt utföra kontroll av markfukt samt bedöma behovet av
vattning enligt denna specifikation. Samma kontrollfrekvens ska tillämpas under hela
garantitiden om inget annat avtalas. (Se bilagt tillsyns- och skötselprotokoll för kontrollfrekvenser).
Markfuktsprov ska inhämtas på olika representativa platser utmed hela trädplanteringen.
Då exempelvis både släntplantering och plantering på plan mark förekommer ska
representativa fuktprov hämtas från båda kategorierna.
Prov ur jordklumpar/torvklumpar samt omgivande jord ska alltid kännas fuktigt, dvs. ej
torrt.
Kontroll av markfukt utförs med handredskap, s.k. jordprovstagare (geolog/agronomkäpp med längsgående urholkad skåra för jordprov). Längd ca 90 cm.
Jordprovstagaren ska vara så tunn, ca 15 mm diameter, att jordklumpar/torvklumpar kan
penetreras utan att större skada uppstår på rotsystemet.
Fuktprov hämtas på olika djup, ca 10-20 cm samt även ca 20-50 cm. Prov hämtas dels så
nära trädens rotkrona som möjligt och även i rotsystemets omgivning.
Jordklumpar och plantskolekvaliteter med t ex torvklump ska fuktkontrolleras i klumpen
och omgivande jord tills att rötter i tillräcklig mängd utvecklats utanför klumpen.
Därefter sker fuktkontroll i huvudsak utanför torv/jordklumpen.
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Konkurrerande ogräs
Under en period av 5 år ska en yta motsvarande 130 cm i diameter hållas fri från ogräs.
Som konkurrerande ogräs räknas all typ av växtlighet som förekommer innanför den
ogräsfria zonen. (Se figur)
Ogräs som växer in från kanterna bekämpas manuellt efter behov, dock ska den ogräsfria
zonen vara helt ogräsfri vid följande datum:

20 april

20 maj

20 juni

15 juli

15 augusti

20 september

Runt den ogräsfria zonen får trimning med motorlie utföras.
Dock räknas trimning inte som ogräsbekämpning.
Konkurrerande ogräs ska dras upp alternativt skäras av under
jordytan med handredskap.

Trädstöd, uppbindning och gnagskydd
Trädstöd, uppbindning och gnagskydd kontrolleras 1 gång per månad. Skavande eller
stramande uppbindning åtgärdas. Defekta trädstörar ersätts. Trädstöd avlägsnas endast i
samråd med beställaren. Skavande eller stramande gnagskydd åtgärdas. Defekta
gnagskydd ersätts.

Torra grenar, stamskott och rotskott
Kontrolleras och åtgärdas 1 gång årligen.

Jordanalyser
Inför varje vegetationsperiod utför entreprenören jordanalyser på växtjord enligt ALmetoden. Som komplement och vid behov får andra typer av analyser utföras.

Gödsling
Behov av gödsling fastställs med ledning av analysresultatet enligt ovan. Gödsling sker i
samråd med beställaren.
Vid behov kan en första gödsling utföras i april-maj inför vegetationsperiod 2. Gödsling
vid plantering sker endast i undantagsfall och då i samråd med beställaren och med
ledning av analysresultat på växtjorden.
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Uppbindning av snedvuxna toppar
Entreprenören ska vid behov åtgärda snedvuxna toppskott. Uppbindning av toppskott
sker med bambukäppar av lämplig längd och uppbindningsmaterial som ej skadar trädens
stammar.
Bedömning av behovet av uppbindning sker i samråd med beställaren.

Uppbyggnadsbeskärning och stamhöjning
Entreprenören ska utföra uppbyggnadsbeskärning och stamhöjning.
Bedömning/kontroll av beskärningsbehov sker i början av JAS-perioden i samråd med
beställaren eller av beställaren utsedd representant.
Beskärningen får påbörjas så snart träden är etablerade i en omfattning som medger att
träden ej tar skada av beskärningen. Under normala omständigheter kan beskärningen
påbörjas 1,5-2 år efter plantering.
Beskärningspersonal ska ha lämplig utbildning i trädvård och beskärning och använda för
ändamålet lämpliga beskärningsverktyg. Vid grövre beskärning eller där sekatör inte är
tillräckligt ska handsågar användas. Teleskopsågar eller dylikt får inte användas.
Vid all beskärning är det med tanke på bland annat rötangrepp, viktigt att snittytorna inte
överstiger en viss diameter. Det finns artspecifika skillnader. En generell regel är att
snittytornas diameter inte får överstiga 5-10 centimeter där känsliga trädarter inte bör
överstiga 5 cm. (Se figur nedan).
Beskärning utförs lämpligast under J A S –perioden, d v s juli-augusti-september. Det kan
finnas geografiska skillnader för lämpligheten av olika beskärningstidpunkter. Alltför
kraftig beskärning bör under alla omständigheter undvikas under J A S-perioden då den
kan medföra nyskottstillväxt som kan få svårt att mogna av inför vintern.

Exempel känsliga trädslag
Acer (lönn),Prunus (körsbär), Sorbus (oxel m fl)
Aesculus (hästkastanj)

Exempel mindre känsliga trädslag
Tilia (lind), Carpinus (avenbok), Quercus (ek)
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ÖVERGRIPANDE KRAV
Träden ska vid överlämnandet till beställaren (övertagandebesiktning) vara livskraftiga
och väletablerade. Beställarens nödvändiga skötselåtgärder efter övertagandet ska endast
vara av underhållskaraktär.
I övrigt ställs följande krav,


Planteringen ska under hela entreprenadtiden ge ett vårdat intryck.



Träden får inte uppvisa skador till följd av trädstöd, uppbindning eller underhållsmaskiner.



Undermåliga och döda träd ska ersättas minst en gång per år.



Utbytesträd ska om inget annat avtalas tillhandahållas från samma frökälla/klon
som de träd som ersätts.



Utbytesträd ska vara likvärdiga med övriga träd i allén avseende stamomfång.



Samtliga träd ska ha vuxit på platsen under garantitidens sista vegetationsperiod.

TILLVÄXTSKRAV (SKOTTILLVÄXT)
Vegetationsperiod 1 efter plantering

Minimum 8-12 cm skottillväxt1

Vegetationsperiod 2 efter plantering

Minimum 15-20 cm skottillväxt



Vid mätning av skottillväxt efter vegetationsperiod 3 efter planteringen ska träden
visa bättre skottillväxt jämfört med vegetationsperiod 2.



Vid mätning av skottillväxt efter vegetationsperiod 4 och 5 ska träden visa minst
likvärdig skottillväxt jämfört med vegetationsperiod 3.

Bedömning av skottillväxt sker med hänsyn till de olika trädarterna och deras tillväxtsegenskaper samt de tillväxtförutsättningar som växtplatsen (ståndorten) i övrigt erbjuder.

1 Skottillväxten mäts i medeltal från 5 slumpmässigt utvalda grenspetsar i trädkronans periferi.
Total skottillväxt för vegetationsperioderna 1 och 2 ska uppgå till minst 23 cm
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BESIKTNINGAR OCH KONTROLLER
Allmänt
Växt- och markkunnig personal ska från beställarens sida finnas med under samtliga
kontroller och besiktningar som redovisas nedan.
För begreppsbestämningar och utökade beskrivningar gällande besiktningar, se AB 04;
Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. För
totalentreprenader, se ABT 06.

Förbesiktningar
Leveransbesiktningar m m

I större projekt är det en fördel om trädkvalitén kan kontrolleras i plantskolan före
upptagning och leverans. Då mellanförsäljning ofta förekommer bör så stor del av
leveransen som möjligt kontrolleras i den ursprungliga plantskolan. En enkel
handlingsplan bör upprättas i förväg som styr vad som ska prioriteras/diskuteras och
kontrolleras vid kvalitetskontrollen.
Växtmaterialet ska även besiktigas då det anländer till anläggningsplatsen, s.k. leveransbesiktning. Leveransbesiktning kan alternativt även utföras i plantskolan strax före
lastning.
Om mellanlagring på anläggningsplatsen behövs ska denna besiktigas.
Besiktning av växtmaterial utförs med stöd av GRO’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter,
3:e uppl. 2003.

Planteringsbesiktning

Planteringsbesiktning utförs på de delar som inte är åtkomliga för besiktning vid senare
slutbesiktning.
Besiktningen kan omfatta följande punkter.


Växtbäddar/trädgropar



Utläggning av växtjord



Hantering av trådkorgar, juteväv och annat rotemballage



Plantering och planteringsdjup



Täckmaterial

Planteringsbesiktning kan efter behov omfatta fler punkter.
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Slutbesiktning
Slutbesiktning utförs i samband med att allén planterats, dock i god tid före den första
vegetationsperiodens början. Vid slutbesiktning besiktigas alla åtkomliga delar inklusive
gnagskydd, uppbindning och trädstörar.

Garantibesiktning
I samband med att entreprenaden avslutas och driften övergår till beställare/driftentreprenör utförs garantibesiktning.
Målsättningen är att planteringens eventuella brister upptäcks och åtgärdas innan
entreprenaden övergår i beställarens drift.

Särskild besiktning
Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla ”särskild besiktning” avseende
sådant fel som beställaren har påtalat. (Utdrag ur AB 04, kap 7 § 4)

Efterbesiktningar
Utförs i anslutning till samtliga besiktningar för att kontrollera om påpekade brister
avhjälpts.

Övriga besiktningar
I händelse av att en alléträdsplantering under entreprenadtiden inte fungerar och
utvecklas som planerat/förväntat äger beställaren rätt att kalla till besiktning för att
utreda vad som inte fungerar.

Fuktkontroller
Beställaren eller dennes representant utför oanmälda fuktkontroller. Fuktkontroller
utförs under hela garantitiden.

Kontroll av skottillväxt
Sker årligen under garantitiden för att fastställa om träden utvecklas som planerat. (Se
tillväxtskrav ovan). Skottillväxt mäts lämpligast med början i mitten av augusti och några
veckor framåt.

Etableringskontroller
Beställaren kallar till etableringskontroller minst 1 gång per växtsäsong under garantitiden. Etableringskontroll under den första vegetationsperioden sker lämpligast under
försommaren då träden lövat ut och rottillväxten påbörjats.
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SKÖTSEL AV ALLÉTRÄD EFTER GARANTITIDEN
BESKÄRNING
Allmänt
Beskärningspersonal ska ha lämplig utbildning i trädvård och beskärning och använda för
ändamålet lämpliga beskärningsverktyg. Vid all beskärning är det med tanke på bland
annat sjukdomsangrepp viktigt att snittytorna inte överstiger en viss diameter. Det finns
artspecifika skillnader. En generell regel är att snittytornas diameter inte får överstiga 510 centimeter där känsliga trädarter inte bör överstiga 5 cm (se figur nedan).
Vid grövre beskärning eller där sekatör inte är tillräckligt ska handsågar typ
beskärningssåg användas. Motorsågar eller teleskopsågar får inte användas.
Exempel känsliga trädslag
Acer (lönn),Prunus (körsbär), Sorbus (oxel m fl)
Aesculus (hästkastanj)

Exempel mindre känsliga trädslag
Tilia (lind), Carpinus (avenbok), Quercus (ek)

Uppbyggnadsbeskärning och stamhöjning
Ett av de viktigaste momenten i uppbyggnadsbeskärningen är att reducera eller ta bort
s.k. klyvtoppar (konkurrentskott till toppskottet) samt grenar med spetsig vinkel i
förhållande till huvudstammen. Vidare skall grenar som utgår från samma nivå på
stammen gallras, dels för att förbereda träden för stamhöjningen, dels för att förebygga
framtida grenbrott. I övrigt beskärs träden så att resultatet blir en välbalanserad och
arttypisk krona. Överdriven beskärning ska undvikas då detta stimulerar
vattskottsbildning. Vattskottsbildning undviks genom att träden beskärs ofta varigenom
ingreppen och även snittytorna blir små.
Stamhöjningen utförs i samband med att träden uppbyggnadsbeskärs. Även
stamhöjningen ska utföras så att snittytorna inte blir för stora. Stamhöjningen syftar
tekniskt sett till att skapa fri höjd i vägrummet, men det är viktigt att den utförs successivt
och på ett sätt som främjar en god och estetiskt tilltalande balans mellan stam och krona.

Underhållsbeskärning
Underhållsbeskärningen tar vid där uppbyggnadsbeskärningen slutar. När det är lämpligt
att successivt gå över till underhållsbeskärning beror på tillväxt, trädart m m.
Beskärningen syftar till att bibehålla träden i ett bra, funktionellt och säkert skick samt
även att utrymmeskonflikt mellan trafikanter och träd förebyggs.
Träden ska kontinuerligt rensas från torra grenar som misspryder och/eller riskerar falla
ner och orsaka skador.
Vid grövre beskärning eller där sekatör inte är tillräckligt ska handsågar av typen
beskärningssåg användas. Motorsågar eller teleskopsågar får inte användas.
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BESTÄLLARENS CHECKLISTA EFTER GARANTITIDEN
Bevattning
Efter en 5-årig garantitid ska träden vara så välutvecklade och etablerade att bevattning
inte behövs. Vid långvarig torka och vid behov utförs bevattning fram till två år efter
garantitidens slut.

Kvarsittande gnagskydd/trädstörar
Endast om det vid övertagandebesiktning bedöms lämpligt ska trädstöd stå kvar efter
garantitiden. Gnagskydd kan, om de inte skaver eller skadar trädet sitta kvar. Kontroll av
eventuella kvarsittande trädstörar och gnagskydd sker 2 gånger per år.

Uppbyggnadsbeskärning, stamhöjning och underhållsbeskärning


Kontroll av beskärningsbehov sker 1 gång vartannat år under de första 6 åren efter
garantitidens slut.



Därefter sker kontroll 1 gång vart 3:e år.



Beskärning utförs under JAS-perioden om inget annat avtalas.



Kontroll och åtgärder omfattar även torra grenar, stamskott och rotskott.

Allmän statusbesiktning
Allmän kontroll av alléernas status sker vart 5:e år.
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