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1 BAKGRUND
För att ett modernt samhälle skall kunna fungera, krävs en väl utbyggd infrastruktur av vägar, 
järnvägar, ledningsnät etcetera. Samtidigt vill vi ha en grönskande vägmiljö. Träd i offentlig 
miljö, i samhällen och utefter vägar, ses som en självklarhet av många människor och upplevs av 
de allra flesta, som ett uppskattat inslag i vägmiljön. 

Tyvärr har det i många fall visat sig vara svårt att kombinera teknisk infrastruktur och träds 
behov och krav. Dåliga växtförutsättningar är en orsak till att träd inte etableras och utvecklas 
optimalt, vilket i sin tur påverkar vägrummets estetiska uttryck negativt. Fördyrande kostnader 
kan bli följden på grund av extra skötselinsatser eller ett alltför tidigt behov av nyetablering.

Bild 1, Allé med dålig etablering och utveckling.

Syftet med skriften är att beskriva och skapa förståelse för tidigare förbisedda förutsättningar 
samt orsaker till varför man i så stor grad har misslyckats med trädplanteringar utmed vägar. 
Vidare ska krav och förutsättningar, för en god etablering och tillväxt belysas.

Målet är att ge grundläggande kunskaper om trädplantering i vägmiljö. Skriften är riktad till en-
treprenörer och byggledare, för att ge kunskap och stöd under byggskedet, men är även tänkt att 
fungera som underlag vid projektering och vid upprättande av förfrågningsunderlag.

Skriften baserar sig, dels på vetenskapliga studier gällande träd, mark och teknisk infrastruktur 
och dels på mångårig praktisk erfarenhet av träds rotsystem i urban miljö. En stor del av bak-
grundsfakta och åtgärdsförslag är hämtade från Tyskland, där man har mer än tjugo års erfa-
renheter av dessa problemställningar. ”Växtbäddar för stadsträd i Stockholm - en handbok”, har 
varit en inspirationskälla. Rune Bengtsson, SLU Alnarp, som har mångårig erfarenhet av dessa 
frågor, har lämnat muntliga uppgifter. Observera att vissa avsteg finns från AMA Anläggning 07. 
Det är framförallt avsnitten som beskriver växtbäddens uppbyggnad samt jordens sammansätt-
ning (kornstorleksfördelning). 
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Bild 2, Trädallé med lyckad etablering och utveckling

1.1 Användaranvisning
Skriften riktar sig främst till dem som söker fördjupning och argument angående förutsättningar 
för träd i vägrummet. Fakta kring markvetenskap, biologi och olika handlingsalternativ återfinns 
i kapitel 2 och 3.

I kapitel 2.1 redovisas ett antal vanligt förekommande trädplaceringar så kallade ståndorter. 

	 •	 Ståndort	1	(Träd	placerade	i	innerslänt).
	 •	 Ståndort	2	(Träd	placerade	i	ytterslänt).
	 •	 Ståndort	3	(Träd	placerade	på	släntkrön).	
	 •	 Ståndort	4	(Träd	i	nivå	med	vägen	med	fritt	utrymme	för	rötterna).
	 •	 Ståndort	5	(Träd	i	nivå	med	vägen	med	hinder	intill	tex	gång-/cykelväg)	
	 •	 Ståndort	6	(Träd	i	nivå	med	vägen	med	hinder	intill	tex	byggnad,	mur	etc).	
	 •	 Ståndort	7	(Träd	placerad	i	mittremsa	mellan	körban).
	 •	 Ståndort	8	(Träd	placerad	på	bjälklag	eller	ekodukt	ovanför	körbana).

I kapitel 2 redovisas dessutom en rad förutsättningar, träds växtförutsättningar (2.3), trädets 
utbredning	(2.4),	växtsbäddars	uppbyggnad	(2.5)	och	olika	marktyper	(2.6).	
I kapitel 3 beskrivs vad man ska tänka på vid projektering och plantering av alléträd.

För varje ståndort har utarbetats typexempel utifrån de skilda marktyperna. Dessa typexempel 
består av fristående blad i A3-format med principsektioner, som visar uppbyggnaden av aktuell 
växtbädd samt en beskrivning av det praktiska planteringsarbetet. Dessa ritningar kan användas 
separat, dels som stöd till entreprenörer och byggledare på plats under byggskedet, och dels som 
underlag till projektörer vid upprättande av förfrågningsunderlag.

Exemplen kan användas som inspiration till problemlösning i alla delar av landet. Varje ny situa-
tion kräver dock olika grad av anpassade lösningar varför typexemplen mer ska ses som idégi-
vande principer än som färdiga lösningar. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ALLÉTRÄD UTMED VÄGAR
Vägkroppen i äldre vägar skiljer sig markant från dagens. Förr var kraven på vägens bärighet 
lägre. Vägarna byggdes upp av sten, grus och jord med en lättare komprimering. Detta kan vara 
en förklaring till att flera av våra gamla träd etablerat sig så bra.

Negativa markförändringar visar sig oftast efter 10-30 år, varför stora träd kan tyckas klara av 
negativ påverkan på förhållandena kring rotsystemet i högre grad än vad de faktiskt gör.

2.1 Ståndortsförhållanden för träd utmed svenska vägar
Växtförutsättningarna kan variera beroende på var trädet planteras i förhållande till vägen. Vä-
gens profil och uppbyggnad ger olika växtförutsättningar så kallade ståndorter, vilket påverkar 
val av trädslag och växtbäddens uppbyggnad. 

2.1.1 Ståndort 1, Träd placerade i innerslänt. 
Ett träd som står placerat i innerslänt får relativt torra och magra växtbetingelser. Regnvattnet 
från vägbanan dräneras snabbt bort. Förstärknings- och bärlagermaterial från vägkroppen bidrar 
ofta till att växtbäddsvolymen blir begränsad. Träd med denna placering är även särskilt utsatta 
för vägsalt. I denna ståndort bör man välja tork- och salttoleranta trädarter. 

Bild 3, Träd i innerslänt

2.1.2 Ståndort 2, Träd placerade i ytterslänt.
Ett träd som stå placerat i ytterslänt, som vetter mot natur- eller åkermark har normalt tillgång 
till stora jordvolymer som växtbädd. Denna ståndort får ofta god tillgång till vatten i marken, 
då området mellan väg och omgivande markytor avvattnas till närliggande diken. Detta innebär 
också att marken inom detta område, tidvis kan fyllas med vatten. Här kan man med fördel välja 
sådana arter som är vattenkrävande och som tål förhållande med låga syrehalter i marken.

Bild 4, Träd i ytterslänt
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2.1.3 Ståndort 3 & 4, Träd placerade på släntkrön samt träd i nivå med vägen med 
fritt utrymme för rötterna. 
Ett träd som står placerat i någon av dessa ståndorter i natur- eller åkermark har normalt goda 
växtförutsättningar genom tillgång till stora jordvolymer. Marken har vanligen goda egenskaper 
i form av god struktur, som är väl dränerad. Denna ståndort lämpar sig i princip för alla trädar-
ter. Viss variation kan dock förekomma beroende på vilken jordart som finns representerad inom 
området.

Bild 5, Träd på släntkrön (överst) och i nivå med vägen (nederst).

2.1.4 Ståndort 5 & 6, Träd i nivå med vägen med hinder intill t.ex. gång-/cykelväg el-
ler byggnad, mur etc.
Ett träd som står placerat i någon av dessa ståndorter får ofta alltför liten tillgänglig jordvolym. 
Den intilliggande anläggningens uppbyggnad eller grundläggning, kan ha negativ påverkan 
genom utsträckt förstärknings- och bärlagermaterial i den tilltänkta växtbädden. Vid plantering 
av	träd	mellan	vägbana	och	gång-/cykelbana,	nära	mur	eller	byggnad,	bör	man	undvika	trädar-
ter, som växer snabbt och som får stor volym både ovan och under mark. Risken är också stor att 
träden med tiden lyfter beläggning eller skadar intilliggande tekniska installationer genom t. ex. 
rotinträngning i dränerings- och VA-ledningar.
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Bild 6, Träd intill hinder till exempel mur (överst) eller gång-/cykelväg (nederst)

2.1.5 Ståndort 7, Träd placerade i mittremsa mellan körbanor med begränsat utrym-
me för rötterna. 
Ett träd som står placerat i en mittremsa är speciellt utsatt. Dels är jordvolymen begränsad och 
dels är trädet omgärdat av hårdgjorda ytor, som ger reducerad vattentillförsel samt försvårade 
möjligheter till gasutbyte i marken. Träden blir dessutom särskilt utsatta för vägsalt och måste 
kontinuerligt beskäras för att kunna ge fri framkomlighet för passerande fordon. Av denna an-
ledning är kraven stora på en växtbädd i en mittremsa. Generellt bör man vara restriktiv med att 
plantera träd i mittremsor om bredden på planteringsytan understiger 4 meter. 

Bild 7, Träd placerade i mittremsa

2.1.6 Ståndort 8, Träd placerade på bjälklag eller ekodukt ovanför körbana.
Ett träd som placeras på någon form av artificiell terrass får ofta besvärliga växtförhållanden. 
Växtutrymmet på bjälklagskonstruktioner blir ofta begränsat såväl vertikalt som horisontellt. 
Viktbegränsningen på den bärande konstruktionen är också ofta begränsande för en tillfredsstäl-
lande växtvolym. För att en normal växtprofil med jord ner till avvikande terrassmaterial eller 
grundvattennivå ska fungera tillfredsställande bör den ha en profilhöjd på minst 1 meter, annars 
finns risk att trädet antigen drabbas av torka eller får för mycket vatten. En hållbar trädplan-
tering på ett bjälklag för en överbyggd väg eller en ekodukt, kräver därför speciallösningar för 
växtbädden gällande jordsubstrat,  dränering och eventuell bevattning. 



10

Bild 8, Träd på bjälklagskonstruktion

2.2 Några vanliga problem för alléträd
Problem för nyplanterade träd utmed vägar är många och det finns ofta flera orsaker till varför 
träden inte växer och utvecklats som förväntat. Här följer en kortfattad beskrivning av de vanli-
gaste orsakerna till att alléträd får dålig utveckling utmed våra svenska vägar.

2.2.1 Utrymmesbrist
Underdimensionerad växtbädd är en starkt bidragande orsak till att träd etableras dåligt. Orsa-
ken kan vara att jordvolymen är inskränkt eller avskuren med förstärknings- och bärlagermate-
rial	och/eller	ledningar	och	kablar	i	marken.

Bild 9, Trädens rötter konkurrerar med ledningar och kablar i marken
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Bild 10, Träd med liten jordvolym och tät ytbeläggning

2.2.2 Syrebrist
Trädets gasutbyte, upptagning av syre och avgivande av koldioxid, sker genom det ytliga rotsys-
temet i marken. Kompakterad mark och täta markbeläggningar (asfalt, gatsten etc.) samt mar-
kant skiktade jordlager kan påverka gasutbytet och leda till syrebrist och koldioxidförgiftning 
av trädrötterna. Täta och skiktade jordar kan också leda till att vatten blir stående i växtbädden, 
vilket i sin tur leder till syrebrist.

Bild 11. Dåliga växtförutsättningar med syrebrist i marken, på grund av 
dålig genomsläpplighet och dränering. 
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2.2.3 Vattenbrist
Vattenbrist är ett stort bekymmer för nyplanterade träd utmed vägar. Träd som står placerade i 
en innerslänt där ytvattnet ska avledas snabbt från vägytan är särskilt utsatta. Dessutom är väg-
kroppen oftast väldränerad för en god bärighet.

Bild 12, Träd planterat i innerslänt, med dålig tillväxt på grund av vattenbrist.
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2.2.4 Gräs och ogräskonkurrens
Gräs och ogräs har stora och effektiva rotsystem, som konkurrerar med trädet om vatten och 
näring. Gräs tillför heller inte några större mängder organiskt material ner i marken, som träden 
kan få nytta av. Därför bör inte klippt gräs användas som undervegetation närmast stammen. 
Detta är speciellt viktigt under trädets etablering. Äldre och större träd klarar konkurrensen 
betydligt bättre.

Bild 13, Träd med gräskonkurrens nära stammen.

2.2.5 Saltskador
Halkbekämpning under vintern, med stora saltmängder, kan utsätta trädet för stor stress och ge 
dåliga växtförhållanden. Störst skaderisk från vägsalt föreligger för träd planterade på lerjordar, 
då natriumjonerna löser upp leraggregaten. Det sker då en strukturell förändring i jorden, vilket 
bidrar till syrebrist för rötterna i mark. Saltstänk kan även skada trädets stam och knoppar. 

Bild 14, Träd stamskadat av grästrimmer
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2.2.6 Fysiska skador
Många träd som står nära körbanan utsätts för skador på stam och krona. Schakter kring träd för 
lednings- och kabelarbeten kan innebära skador på rotsystemet. Utebliven beskärning av skada-
de och kvarlämnade grenar och rötter kan orsaka röt- och svampangrepp. Skötsel av gräsytorna 
kring träden genom gräsklippning orsakar ofta stamskador i form av påkörningsskador eller 
ringbarkning från grästrimmers.

2.2.7 För djupt planterade träd
Alltför många träd planteras djupare än vad de har stått i plantskolan. Om rotsystemet sätts för 
djupt försvåras det nödvändiga gasutbytet för stam och rötter, vilket leder till försämrade växt-
förutsättningar. Arter som pil och poppel kan utveckla ett nytt rotsystem från stammen om de 
planteras för djupt, men de flesta andra arter tar skada.

Bild 15, Träd som planterats för djupt

2.3 Träds växtförutsättningar
I projekteringsskedet bör trädets naturliga förutsättningar vara utgångspunkt för placering i för-
hållande till vägen. Ju mer man kan efterlikna ett träds naturliga markförhållanden, desto bättre 
kommer trädet att utvecklas. Varje avkall på jordvolym, lucker och dränerad mark samt tillförsel 
av organiskt material, gör att trädet får försämrad tillväxtmöjlighet.

Det är viktigt att ge så goda förutsättningar som möjligt vid nyplantering, med tanke på den ut-
satta situation som träden har. Följande bör beaktas redan i planeringsstadiet:

	 •	Planera	för	att	ge	träden	bästa	möjliga	förutsättningar	på	växtplatsen.
	 •	Låt	ståndorten	påverka	valet	av	trädart.
	 •	Anpassa	växtbäddens	uppbyggnad	till	platsens	markförhållanden.	Studera	befintlig		
	 			mark/jord.
	 •	Anpassa	växtbäddens	storlek	till	trädartens	förväntade/planerade	storleksutveckling.
	 •	Ge	goda	förutsättningar	för	gasutbytet	i	marken	(upptag	av	syre	och	avgång	av	koldi-	
    oxid).
	 •	Planera	för	öppna	och	genomsläppliga	ytor	närmast	trädets	stam.
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	 •	Ge	goda	förutsättningar	för	gödsling	och	tillförsel	av	organiskt	material.
	 •	Utforma	planteringsytan	närmast	stammen	så	att	ytvattnet	kan	infiltreras	ner	i	marken.
	 •	Skötsel	av	markytan,	gräsklippning	och	ogräsrensning	kring	träden	ska	kunna	utföras		
    utan att skada trädets stam och krona.
	 •	”Skelettjord”	bör	användas	som	överbyggnad	för	träd	som	planteras	intill	hårdgjorda		
    ytor.
	 •	Överskottsvatten	ska	kunna	avledas	från	växtbädden,	vilket	är	extra	viktigt	för	träd		
    planterade i täta jordar.

2.4 Trädrötters utbredning
Vid projektering för träd utmed vägar finns det ofta begränsningar för rötternas utbredning. 
Det är viktigt att veta hur rötterna växer och utvecklas för att kunna bedöma om aktuell plats är 
lämplig för trädplantering.  Trädrötter söker sig till optimala förutsättningar med god tillgång på 
syre, vatten och näring. De kan därför finnas utanför kronans dropplinje, både grunt och djupt 
samt i en enda riktning. På berg med tunna jordlager kan rötter vara vitt utspridda eller finnas i 
sprickor djupt ner i berget.

Vid projektering för alléer ska man alltid sträva efter att växtbädden byggs upp så att rötterna 
ges möjlighet att växa obehindrat i minst två riktningar samt till minst en meters djup.

Bild 16, Exempel på rotutveckling hos mindre/yngre träd i natur- eller parkmiljö.

För stora träd som får en stor kronvolym bör den rotningsbara volymen ej understiga en bredd 
på		4	meter	och	för	träd	som	uppnår	mindre	kronvolymer	bör	bredden	inte	understiga	2,5	meter.	
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Bild17, Exempel på rotutveckling hos större/äldre träd i natur- eller parkmiljö.

2.5  Växtbäddens uppbyggnad
För att lyckas med planteringen av träd utmed en väg, är det av mycket stor vikt att växtbädden 
utformas och byggs upp på rätt sätt utefter de markförhållanden som råder på platsen. Därför 
är det viktigt att beakta markförutsättningarna gällande jords tekniska data såsom fysikaliska, 
kemiska och biologiska egenskaper.

2.5.1 Växtjord och mineraljord
Växtjord är den översta humusrika delen av jordprofilen. Växtjord brukar även kallas för mat-
jord. Normalt gäller detta de översta 400 mm av växtbädden. Mineraljord är den jord som lig-
ger under växtjorden. Enda skillnaden mot växtjorden är att mineraljorden normalt är betydligt 
mullfattigare. Mineraljord går även under benämningen alvjord. Vid anläggning av växtbäddar 
för träd kan man behöva tillföra både växtjord och mineraljord.

2.5.2 Textur och struktur

En analys av jordens sammansättning, textur, brukar redovisas i en kurva som kallas kornfördel-
ning. Denna kurva visar den procentuella viktfördelningen av jordens olika fraktioner adderade 
till varandra. 

Fraktioner som lera, silt, sand och grus utgör i olika grad jordens sammansättning och beskriver 
hur jorden är uppbyggd vilket benämns som jordens textur. Om det i en växtbädd finns olika 
jordlager vars sammansättning skiljer sig åt, bildas skikt i marken, som kan vara kapillärbry-
tande. Detta kan leda till att överskottsvatten inte kan dräneras bort eller att markvatten inte kan 
transporteras upp i markprofilen. Vid sådana situationer kan både syre- och vattenbrist uppstå.
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Strukturen beskriver jordens fördelning av porer. Stora porer förser jorden med luft medan de 
små vanligtvis innehåller vatten. Vid packning av jorden är det de stora porerna som kollapsar 
först och på så vis bidrar packningsskador till att minska lufttillförseln till rötterna.

2.5.3 Mullhalt
Humus innehåller organiskt nedbrutna beståndsdelar (mull) som löv, grenar, torv, döda djur 
mm. Mullhalten är viktig för strukturen och bidrar till jordens närings- och fukthållande egen-
skaper. En analys av mullhalten anger jordens innehåll av organiskt material i viktprocent. Hos 
tillverkade eller jordförbättrade jordar används ofta låg humifierad (mindre nedbruten ) torv 
som strukturförbättrare. 

Det organiska materialet bryts ned efter några år och kvar blir endast de stabila fraktionerna i 
jorden.	En	vanlig	växtjord	med	ca	6	vikt	%		mull	i	form	av	torv,	innehåller	kanske	då	bara	1	vikt%	
mull efter några år. Därför är tillförsel av mull efter plantering en viktig åtgärd. Ett bra sätt är att 
”mulcha” det vill säga lägga organiskt material, som t ex parkkompost kring trädet. Maskar och 
mikroorganismer bryter ned materialet och höjer humushalten i marken.

Mullhalten ska vara hög i det ytliga marklagret (växtjorden) och låg, djupare ner i marken i den 
så kallade mineraljorden.  I växtbäddar där den naturligt bildade jordmånen blivit förändrad, 
eller där det inte finns någon ursprungsjord är det svårt att åstadkomma en homogen växtbädd 
innehållande växtjord och mineraljord. Vid sådana förhållanden läggs alltför ofta  mullrik jord 
djupt ner i växtbädden ända ner till terrassen. Då det åtgår stora mängder syre, för att bryta ned 
det organiska materialet, är risken för syrebrist stor. 

I samband med denna process kan metangas bildas, vilken är giftig för rötterna.
Vid uppbyggnad av växtbäddar är det ofta svårt att få tag på mineraljord i större kvantiteter, som 
inte avviker för mycket i textur från den mullberikade växtjorden. Av denna anledning blir allt-
för ofta markprofilen i växtbädden skiktad i två olika jordtyper. Vid brist på humusfattig mine-
raljord används ofta ren sand, grus, eller samkrossmaterial som mineraljord. I dessa fall är risken 
uppenbar att man får en växtbädd med kapillärbrytande skikt.

2.5.4 Näringsstatus
Genom en kemisk analys fastställs jordens näringsstatus. Det finns flera metoder att analysera 
jordens näringsinnehåll. För de gränsvärden som anges i denna skrift används AL-metoden. RA 
Anläggning	07	(Råd	och	anvisningar	till	AMA-Anläggning	07),	tabell	DCL/1,	presenterar	en	nivå	
och fördelning av näringsämnen, som visat sig fungera tillfredställande. 

  Enhet    AL-metod   Övriga metoder

  Ledningstal, LT      1,5 - 5,0 
1)

  pH H2O       6,0 - 7,0
  Fosfor, P-AL   4 - 8
  Kalium, K-AL   8 - 16
  Magnesium, Mg-AL  4 - 8
  Koppar       6 - 20 mg/kg jord
  Bor        1 -  2 mg/kg jord

  1) Vid ledningstal mellan 4,0 och 5,0 måste orsaken till det höga ledningstalet klargöras. Gödsling kan höja ledningstalet 
  till för växterna skadlig nivå. 
  Kvoten K/Mg bör ligga omkring 1-2.

Tabell 1, Riktvärden för näringsinnehåll enligt Tabell RA DCL/1, RA Anläggning 07
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2.6 Jordmaterial
De vanligast förekommande materialtyperna i Sverige kan grovt delas in i tre grupper. Klassifi-
ceringen	följer	indelningen	i	tabell	DC/2,	AMA	Anläggning	07.	Genom	att	klassificera	de	vanli-
gaste jordarterna på detta sätt, kan man bättrte planera för vilken typ av tillförd växtjord som ska 
användas vid uppbyggnad av växtbäddar för träd.

Materialtyperna delas in i följande grupper:

 Jordmaterial 1. Grusiga, sandiga jordar (12a – 12b)
 Jordmaterial 2. Sandiga, siltna, lätt leriga jord (13 – 13b)
	 Jordmaterial	3.	Leriga	till	mycket	leriga	jordar	(14	–	15)

  Materialtyp  Benämningar och krav    Exempel
   Berg- och jordmaterial

  Jordmaterial 1
  12a   Kornstorlek > 2mm    lerfri eller lerfattig grusjord
   halt 0,063/20 < 15viktprocent   sandig grusmorän
   halt 0,002/20 < 5viktprocent
  12b   Kornstorlek < 2 mm    lerfri eller lerfattig sandjord
   halt 0,063/20 < 15viktprocent   grusig sandmorän
   halt 0,002/20 < 5viktprocent

  Jordmaterial 2
  13   Fin- och blandkornig morän
   Finjord
  13a   Kornstorlek >0,02mm    grusig eller sandig siltjord
   halt 0,063/20 < 40viktprocent   lerig grus- eller sandjord
   halt 0,002/20   5-15viktprocent  siltig eller lerig sandmorän
  13b   Kornstorlek <0,02mm    lerig siltjord
   halt 0,063/20 > 40viktprocent   lättlera
   halt 0,002/20   5-25viktprocent  lerig siltmorän

  Jordmaterial 3
  14   Finkorniga moräner
   Finjord med torrskorpekaraktär
  14a   Kornstorlek >0.002mm    Mellanlera
   Halt 0,002/20 25-40 viktprocent  Lermorän
  14b   Kornstorlek <0,002mm    Styv lera och mycket styv lera
   Halt 0,002/20 >40 viktprocent  Lermorän
  15    Finjord utan torrskorpekaraktär   Mellanlera
   Halt 0,002/20 >25 viktprocent§  Styv lera och mycket styv lera
         (såplera)

Tabell 2, Materialtyper enligt Tabell DC/2, AMA Anläggning 07
 

Beroende på vilken jordmaterialtyp som finns på den aktuella platsen för plantering, väljs växt-
jord typ A, B eller C. Kornfördelningskurvorna som följer, visar växtjordarnas olika uppbyggnad. 
Fältet mellan de röda linjerna visar godkänt spann i kornfördelning för respektive växtjord.  
Analys från jordprov som redovisar kornfördelningskurva, näringsstatus, Ph-värde och mullhalt 
ska finnas för respektive jord, när denna inköps. Växtjorden ska uppfylla allmänna krav för nä-
ringsstatus	enligt	AMA	Anläggning	07,	Tabell	RA	DCL/1.	Analyssvaret	ska	vara	aktuellt	och	inte	
äldre än 3 veckor.
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2.6.1 Växtjord Typ A
Växtjord typ A är den växtjord som rekommenderas som påförd jord för ”Jordmaterial nr 3” och 
även för ”Jordmaterial nr 2”. Det är denna jord man oftast använder i planteringsytor.
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2.6.2 Växtjord Typ B
Växtjord typ B är den växtjord som rekommenderas som påförd jord för ”Jordmaterial nr 1”. 
Denna växtjord rekommenderas även där växtplatsen kommer att utsättas för större mängd 
halkbekämpningssalt. Den innehåller låg lerhalt, vilket gör att risken är liten för att saltet skall 
orsaka strukturförändringar i marken. Denna jord har dock dålig vatten- och näringshållande 
förmåga varför den kräver högre skötselintensitet vad gäller bevattning och gödsling. Träd som 
planteras i denna jord bör vara torktåligt och ha moderata krav på näring.
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2.6.3 Växtjord Typ C
Växtjord typ C är den växtjord som rekommenderas som påförd jord för ”Jordmaterial nr 2” och 
även för ”Jordmaterial nr 1” dock ej om växtplatsen kommer att bli särskilt utsatt med halkbe-
kämpningssalt. Denna växtjord är särskilt framtagen för att passa som växtjord i skelettjord där 
jordmaterialet ska vattnas ner mellan stenarna. Jorden innehåller en viss mängd lera och mull 
för att erhålla fukt-, och näringshållande förmåga. Jordens vatten- och näringshållande förmå-
gan är sämre än för växtjord typ A, men bättre än typ B.
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Materialtyp  Beskrivning enl AMA Anläggning Jordmaterialtyp  Växtjordstyp

12a  lerfri eller lerfattig grusjord  Jordmaterial 1   Typ B och Typ C
  sandig grusmorän
  
12b  lerfri eller lerfattig sandjord     
  grusig sandmorän
  
13  Fin- och blandkornig morän  Jordmaterial 2   Typ A och Typ C
  Finjord
13a  grusig eller sandig siltjord
  lerig grus- eller sandjord
  siltig eller lerig sandmorän
13b  lerig siltjord
  lättlera
  lerig siltmorän

14  Finkorniga moräner   Jordmaterial 3   Typ A
  Finjord med torrskorpekaraktär
14a  Mellanlera
  Lermorän
14b  Styv lera och mycket styv lera
  Lermorän
15   Mellanlera
  Styv lera och mycket styv lera
  (såplera)

Tabell 3, Sammanställning av lämpliga kombinationer mellan jordmaterial och växtjord.
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3 PLANERING OCH UTFÖRANDE AV PLANTERING 

Vid plantering av träd är det flera faktorer som bidrar till att det blir ett lyckat resultat med för-
väntad utveckling av trädbeståndet. Planteringsförfarandet är uppdelat i flera skeden, allt ifrån 
planering och projektering till utförande och skötsel. Följande moment bedöms som nyckelske-
den vid nyplantering av träd i vägmiljö.

 1. Utvärdering av växtplatsen
 2. Uppbyggnad av växtbädd
 3. Växthantering och plantering
 4. Marktäckning
	 5.	 Bevattning	
	 6.	 Gödsling
 7. Uppbindning
	 8.	 Trädvård

3.1 Utvärdering av växtplatsen
Eftersom alléplanteringar utmed vägar är tänkta som en långsiktig investering där träden för-
väntas växa och utvecklas under en längre tidsperiod är en utredning kring platsen för den 
tänkta planteringen viktig. De befintliga markförhållandena kanske inte är optimala för att trä-
den ska kunna utvecklas arttypiskt.

En markundersökning bör företas innan artval görs och innan projektering av växtbäddar utförs. 
Resultatet från en sådan undersökning, är en förutsättning för att välja vilka trädarter som är 
bäst lämpade för den aktuella platsen, vilken uppbyggnad växtbädden bör ha samt vilka åtgärder 
som krävs för att ge en tillfredsställande trädplantering.

Genom att gräva provgropar studeras markprofilen, vilken sammansättning marken har, tjocklek 
på förekommande markskikt (bärlager- och förstärkningslager) samt eventuella kompakterade 
zoner. Uppgifter gällande grundvattenförhållanden på platsen bör också ingå i en förberedande 
markundersökning.  

Vid provgrävning ska alltid jordprov tas både i ytlagret (0 – 400 mm) och djupare ner i markpro-
filen	(400	–	800	mm).	Jordprovet	skickas	för	analys	till	ett	laboratorium.	

Analyssvaret bör innehålla följande:

	 •	Kornstorleksfördelning	(textur)
	 •	Näringsstatus
	 •	Ph-värde
	 •	Mullhalt
	 •	Ledningstal
	 •	Sulfidhalt	
	 •	Manganhalt

Resultatet från jordanalyserna och en utvärdering av de optiska inspektionerna av utförda prov-
grävningar ger bra underlag för fortsatt arbete.
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3.2 Uppbyggnad av växtbädd
Vid plantering av träd utmed vägar är det viktigt att växtbädden utformas och byggs upp på rätt 
sätt utifrån de markförhållanden som råder på platsen. Markförutsättningarna som råder ut med 
en väg kan vara väldigt varierande vilket har beskrivits i kapitel 2, (se ståndortsbeskrivning 1 – 
8).	I	vissa	fall	kommer	träden	att	kunna	planteras	i	befintlig	jord	och	i	andra	fall	måste	växtbäd-
den konstrueras. Nedan beskrivs förutsättningarna för trädplantering vid två olika förutsättning-
ar. Det ena är vid plantering i en naturlik mark och den andra är vid plantering i en störd mark, 
där man helt eller delvis konstruerar en ny markprofil.

En växtbädd som kan säkerställa god etablering och utveckling av träd i vägmiljö ska uppfylla 
följande kriterier:

	 •	Växtbädden	ska	vara	tillräcklig	i	volym.
	 •	Växtbädden	ska	vara	homogen	i	hela	profilen	och	ej	uppdelad	i	skikt.	
	 •	Växtbädden	ska	kunna	hålla	tillräckligt	med	vatten	samt	säkerställa	att	eventuellt	över	-										
                 skott av vatten vid nederbörd eller bevattning kan ledas bort.
	 •	Växtbädden	ska	vara	så	uppbyggd	att	rötternas	gasutbyte	kan	ske.	
	 •	Växtbädden	ska	ha	en	högre	mullhalt	(5	-	8	vikt%)	i	de	översta	100	–	400	mm	och	djup-
																	are	ned	i	marken	bör	mullhalten	vara	<	2	vikt%.
	 •	Tillförd	växtjord	ska	uppfylla	allmänna	krav	för	näringsstatus	enligt	AMA	Anläggning		
	 				07,	Tabell	RADCL/1.

3.2.1 Naturlik mark
Inom följande beskrivna ståndorter är det mest sannolikt att träd kommer att planteras i en så 
kallad naturlik mark:

 Ståndort 2 (Träd placerade i ytterslänt).
 Ståndort 3 (Träd placerade på släntkrön).
 Ståndort 4 (Träd i nivå med vägen med fritt utrymme för rötterna).

Plantering i befintlig åker- och parkmark ger för det mesta bra förutsättningar eftersom marken 
sällan är fysiskt störd (bestående av till exempel fyllnadsmassor innehållande flera olika jordar-
ter eller hårt kompakterade jordlager). Det är dock inte ovanligt att befintliga jordars närings- 
och mullinnehåll är lägre än vad som rekommenderas för en godkänd växtjord enligt kraven från 
AMA	Anläggning	07/	tabell	RA	DCL/1.	Av	denna	anledning	ska	jordprov	alltid	tas	när	befintlig	
jord kommer att användas. Vid påvisad brist från jordprovsanalys ska gödsling och jordförbätt-
ring utföras enligt de rekommendationer som ges vid utvärdering av analyssvaret.

Hos grusiga, sandiga jordar (Jordmaterial 1) kan ofta kompost och naturgödsel blandas i, utan 
några större svårigheter. Detsamma gäller för sandiga, siltiga och lätt leriga jordar (Jordmaterial 
2).

För leriga till mycket leriga jordar (Jordmaterial 3) bör man vara mer restriktiv med mekanisk 
bearbetning samt inblandning av organiskt material, eftersom det är stor risk att leraggregaten 
förstörs och därmed gör jorden tätare. Vid jordförbättring hos sådana jordar ska detta göras i 
det översta marklagret 100 – 200 mm, genom att jordförbättringsmaterialet varsamt vänds ner i 
jorden. Bearbetning av jorden får aldrig utföras med jordfräs.
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Bild 18. Schakt för genomgående växtbädd i naturlik mark, där endast det översta marklagret byts ut

Vid plantering i naturlik markprofil behöver normalt endast det översta jordlagret (300 – 400 
mm)	med	en	radie	på	ca	750	mm	från	stam,	bytas	ut	mot	växtjord.	Underliggande	jord	behålls	
som så kallad mineraljord. Mellan träden i allén kan det vara tillräckligt att jordförbättra (luckra 
och tillföra organiskt material etcetera) eller eventuellt byta ut de översta 100 – 200  mm  inom 
en bredd av 1000 – 2000 mm. Underliggande jord mellan träden behöver bara bytas ut om den 
visar sig bestå av material som bedöms som otillräckligt som växtsubstrat (hårt kompakterad 
jord eller förstärknings- och bärlagermaterial). 

3.2.2 Störd mark
Inom följande beskrivna ståndorter är det vanligt förekommande att träd planteras i en konstru-
erad  jord, en så kallad störd mark:

	 •	Ståndort	1	(Träd	placerade	i	innerslänt).
	 •	Ståndort	5	(Träd	i	nivå	med	vägen	med	hinder	intill	tex	gång-/cykelväg)	
	 •	Ståndort	6	(Träd	i	nivå	med	vägen	med	hinder	intill	tex	byggnad,	mur	etc).	
	 •	Ståndort	7	(Träd	placerad	i	mittremsa	mitt	i	körbana).
	 •	Ståndort	8	(Träd	placerad	på	bjälklag	eller	ekodukt	ovanför	körbana).

Vid nyplantering av träd intill en vägkropp eller i sammanhängande mittremsor, finns sällan 
naturligt bildad jordmån att tillgå på platsen. En kompakterad mark kan också betecknas som en 
störd markprofil. För mark som blivit kompakterad kan det gå att återställa markens struktur ge-
nom luckring. Det beror dock på hur djupt packningen nått ner i marken och vilken typ av jord 
som	blivit	kompakterad.	Vid	packningsskador	djupare	än	400	–	500	mm	är	det	svårt	att	uppnå	
ett bra luckringsresultat, detsamma gäller för jordar med högt lerinnehåll.

Ofta måste stora volymer jord bytas ut vid situationer med störd markprofil. Profilerna kan 
bli	upp	till	1000	mm	djupa	(minimum	800	mm)	till	en	yta	av	minst	10	m2 för varje träd. Det 
kan skapa svårigheter att hantera utläggning av stora jordvolymer. Det finns en risk att jorden 
kompakteras eller får störd struktur om den inte hanteras på rätt sätt. När man har tjocka lager 
(>400 mm) med ny jord uppstår alltid sättningar i olika omfattning genom jordens självtryck 
och nedbrytning av humus.
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Innan avbanad jord ersätts med ny växtjord luckras terrassen ned till 200 - 300 mm djup. Luck-
ring	utförs	lämpligen	med	grävmaskin	som	lyfter	jord/terrassmaterial	och	släpper	tillbaka	det	på	
samma plats. Vid leriga terrasser uppnås luckring bäst genom att den utförs med tryckluft.

Bild 19, Luckring av kompakterad mark med tryckluft

De utlagda jordmassorna får inte kompakteras. Skulle det ändå ske bör de luckras med hjälp av 
grävskopa som bryter det kompakterade lagret, genom att lyfta och släppa tillbaka jorden. Luck-
ring skall ske när jorden är upptorkad. Är jorden blöt, bryts strukturen sönder och en utsmet-
ning av porerna sker, vilket ökar packningsskadan.

Bild 20, Plantering av träd i naturlig markprofil; längdsektion
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Bild 21, Plantering av träd där jorden mellan träden eventuellt byts ut

Utläggning av mineraljord och växtjord ska ske i ett moment och får inte kompakteras lagervis. 
Mineraljorden ska ha samma textur som växtjorden, med den skillnaden att mineraljorden ska 
ha en lägre mullhalt. Vid förhållanden där terrassen är tät eller där materialet i terrassen är mar-
kant avvikande från växtjorden ska terrassdränering utföras så att överskottsvattnet transporte-
ras bort. Där terrassen består av sten, grovt grus eller sprängsten bör denna tätas för att undvika 
att jorden i växtbädden spolas ner och bort.

Tätning kan utföras med mullfria lermassor eller moränmaterial, men även i vissa fall med hjälp 
av tät geotextilie. Vid tätning av terrassmaterial ska säkerställas att eventuellt överskottsvatten 
kan	ledas	bort.	Växtbädden	närmast	stammen	av	en	radie	på	ca	750	mm	bör	ha	en	bombering	så	
att trädet står ca 100 mm högre än angränsande markytor. 

För träd som placeras i slänt utformas växtbädden närmast stammen som en hylla, som säker-
ställer att trädet kommer att stå något högre än omgivande mark. Vid väldigt genomsläppliga 
och torra markförhållande som till exempel grus- och sandjordar kan ytan runt trädet utformas 
konkavt (med en skålning runt stammen) för att på så sätt samla upp omgivande ytvatten. Trots 
att trädet vid sådana tillfällen kommer att stå något djupare än omgivande mark får inte trädets 
rothals vara djupare placerad än vad den varit i plantskolan.

Mellan träden i allén, byts jorden ut till ett djup av 200-300mm inom en bredd av 1000-
2000mm.

Bild 22, Plantering av träd i störd markprofil

Vid extrema situationer som till exempel på bjälklagskonstruktioner vid en överbyggd väg eller 
en ekodukt krävs specialväxtbäddar. Vid plantering där det finns krav på viktbegränsningar för 
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konstruktionen måste bygghöjden för växtbädden hållas så låg som möjligt. I sådana fall brukar 
kravet	på	markprofilen	vara	maximum	800	mm	vilket	innebär	att	en	normal	jord	med	denna	
bygghöjd inte kan ge goda vattenhållande eller dränerande egenskaper samt att den blir för tung 
för konstruktionen. I dessa situationer kan man använda olika typer av lättfyllnad i växtbädden 
för att uppnå tillfredsställande rotningsbar jordvolym. 

Det finns olika typer av lättfyllnadsmaterial som kan användas för att dryga ut växtvolymen och 
som ger en lätt byggvikt. Jorden kan blandas ut med artificiellt material som till exempel leca 
med	minst	40	volym	%.	Ett	sådant	växtsubstrat	kräver	dock	kontinuerlig	bevattning	och	närings-
tillförsel då samtliga artificiella lättfyllnadsmaterial inte har förmågan att hålla växttillgängligt 
vatten eller buffra näring. Det andra alternativet är att dryga ut jorden med lavapimpsten eller 
att bygga upp hela växtbädden med pimpsten. Pimpsten har den unika egenskapen att samtidigt 
som den är lätt, kan den hålla växttillgängligt vatten. 

Nackdelen med att använda artificiella material i växtbädden, är att de kräver kontinuerlig be-
vattning, som ofta kräver bevattningssystem, vilka i sin tur kräver skötsel och underhåll. När det 
gäller naturmaterialet pimpsten är det dyrt, men å andra sidan krävs ingen kontinuerlig bevatt-
ning. Den fungerar i praktiken som vanlig jord, dock kräver den någon form av näringstillförsel.

Bild 23, Profil på specialväxtbädd på bjälklagskonstruktion
3.2.3 Skelettjord
För träd som kommer att omges helt eller delvis av hårdgjorda ytor där växtbädden får en be-
gränsad utbredning, bör en så kallad skelettjord användas som överbyggnad under de hårda 
ytorna. Denna jordkonstruktion består av skelettet av makadam och växtjorden. Skelettjord är 
uppbyggd	av	grov	ensartad	makadam	(t.ex.	100-150	mm).	Skelettet	innehåller	ca	30	%	hålrum	
som fylls med fuktighets- och näringshållande växtjord, typ C. Skelettjordens unika egenskaper 
gör att den både klarar av tyngre trafikbelastning och kan fungera som växtutrymme.
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Bild 24, Plantering av träd i skelettjord

3.3 Växthantering och plantering
Vid leverans av träden till den aktuella planteringsplatsen ska de kontrolleras av behörig be-
siktningsman så att rätt art och sort levererats jämfört med beställning samt att trädens kvalitet 
följer “kvalitetsregler för plantskoleväxter” utgiven av GRO, Gröna näringens riksorganisation, 
plantskolesektionen, 3:e upplagan 2003. Besiktningsmannen ska även vara närvarande när trä-
den lossas och lastas av och kan på så sätt direkt avgöra om skador på stam och krona uppkom-
mit under transport. Leveransbesiktningen ska protokollföras samt fotodokumenteras. Växter 
som ej överensstämmer med beställningen, har skador eller sjukdomar, ska ej accepteras.

I huvudsak ska träd med rotklump alternativt krukodlade (även root control bag) användas. Väx-
terna ska helst planteras omgående efter leverans. Klumpen ska vara fuktig fram till plantering. 
Kan inte träden planteras direkt ska de jordslås. Det är viktigt att beakta rådande väderlek och 
skydda träden mot uttorkning eftersom sol och vind påskyndar detta.

Lövträd kan vårplanteras från det att tjälen gått ur marken till att växten börjat få uppsprickande 
knoppar. Höstplantering går också bra fram tills att tjälen går i marken. Kruk- eller containerod-
lade träd kan planteras under hela växtsäsongen, men vår eller höstplantering är att föredra, då 
marken ofta är fuktigare än under sommaren.

Vid schaktning för växtbädden uppstår ofta sprickor och svackor i terrassen och i nyutlagd växt-
jord sker sättningar. Detta medför ofta att träden så småningom sjunker ner och rothalsen ham-
nar under marknivån. Detta är speciellt vanligt för större tyngre träd som planteras med klump 
eller i container. Trädet kan då utsättas för syrebrist eftersom gasutbytet försämras för stammen 
och rötterna, vilket kan leda till ett sämre etableringsresultat. Trädens rothals ska därför vara 
placerade i samma höjd som de haft i plantskolan, utom för Salix- och Populus-arter som ska 
planteras något djupare. 

För att undvika att träd sjunker ner i jorden eller planteras för djupt kan trädens horisontella 
nivå fixeras. För träd levererade i klump eller container planterade i naturlik markprofil bör där-
för ytan på terrassen, mitt under trädet, inte luckras.
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Vid trädplantering i störd markprofil där hela jordprofilen byts mot ny jord placeras ett lager 
makadam	mitt	under	klumpen	i	fraktionen	16	-	32	mm.	Makadamen	kompakteras	lätt	med	till	
exempel skopan från grävmaskinen. Därefter vattnas eller borstas växtjorden ned mellan ste-
narna. Alla hålrum i makadamen behöver inte fyllas helt och ingen kompaktering ska ske efter 
det att jorden lagts ut.  

Bild 25. Horisontell fixering av rotklumpen med makadamlager

Som alternativ till makadamlagret kan en prefabricerad rotkudde innehållande pimpsten läggas 
under	klumpen.	Kudden	finns	i	storleken	600	x	400	x	200	mm.	Antal	kuddar	för	att	fixera	rot-
klumpen anpassas till rotklumpens storlek och djup ner till terrassen. Även vid plantering med 
barrotade träd bör säkerställas att trädet inte sjunker ner i den luckrade och lösa jorden. Detta 
kan utföras genom en lätt komprimering mitt under plantan med ett lättare stamp med foten. 
Fixeringen i höjd kan också göras i samband med uppbindningen av trädet.

Bild 26. Horisontell fixering av rotklumpen med prefabricerad rotkudde av pimpsten

3.4 Marktäckning
Ytan kring träd och buskar skall hållas fri från gräs och ogräs. De är starka konkurrenter till det 
nyplanterade trädet beträffande vatten och näring, vilket medför att trädet får sämre tillväxt. 
Ytan ska täckas med någon form av täckmaterial som kan hålla gräs och ogräs borta under de 
första	tio	åren.	Ytan	förordas	få	en	elipsform	med	minimum	750	mm	radie	från	trädetsstam.	För-
utom att marktäckningen ger bättre förutsättningar för trädet så skyddar det även från fysiska 
skador. Marktäckningen kan bestå av olika typer av mulch (restprodukter från vedartat växtma-
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terial såsom bark och träflis), makadam, geotextilie eller kokosnät. Barktäckning förordas dels 
för att det är det material som bidrar mest till ökad biologisk aktivitet i marken och dels för att 
det på lång sikt är lättast att underhålla både beträffande ogräsrensning och vid behov av kom-
plettering. En annan fördel är att när marktäckningen inte längre har någon betydelse för trädet 
kan gräset etablera sig och täcka den tidigare öppna ytan. Här nedan följer en beskrivning av de 
vanligaste typerna av täckmaterial som kan användas vid plantering.

3.4.1 Bark
Barktäckning, även kallat ”mulching” ger en hög markfuktighet samtidigt som den bidrar till 
kontinuerlig tillförsel av organiskt material, vilket gynnar den biologiska aktiviteten i marken. 
Mulchen kan bestå av i stort sätt alla typer av finfördelade bitar från vedartat växtmaterial såsom 
bark eller träflis. Det är dock viktigt att den är relativt ensartad och grov i sin textur, annars finns 
risken	att	ogräs	etablerar	sig	snabb.	Lagertjockleken	bör	vara	50	-	100	mm	och	man	bör	räkna	
med	att	fylla	på	ytan	med	nytt	material	efter	3-5	år.	För	att	kompensera	kväveförluster	i	marken	
vid nedbrytning av täckbarken ges en giva med långtidsverkande gödselmedel (urlakningstid 
minimum	8	månader)	på	30	–	50	g/m2	under	täckbarken.

Bild 27, Marktäckning med täckbark

3.4.2 Makadam, grus eller sand
Täckning med stenmaterial ger en varm yta och därmed lägre markfuktighet. Jorden täcks med 
50-100	mm	sorterad	sand	eller	grus.	Fraktionen	bör	vara	så	ensartad	som	möjligt	för	att	undvika	
ogräsetablering. Materialet är relativt lättrensat från ogräsuppslag. Problemet är att organiskt 
material (gräsklipp löv etc) relativt lätt blandas ner i stenmaterialet.
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Bild 28, Marktäckning med grus

2.4.3 Geotextilie
Geotextilie är ett effektivt täckmaterial som har en lång nedbrytningstid och som också tillhör 
de billigaste alternativen när det gäller marktäckning. Geotextilien har dock en tendens att med 
åren tätna och på så sätt ge en sämre genomsläpplighet för vatten och gasutbytet i marken. Dess-
utom kan ogräsbekämpningen bli svårhanterlig, när ogräs och gräs växt fast i geotextilien.

2.4.4 Kokosnät
Kokosnät är ett naturmaterial som går att använda som ogrässkydd närmast trädet. Kokosmate-
rialet	har	en	nedbrytningstid	på	4	-	6	år.	Kokosmaterialet	är	ett	naturmaterial,	som	när	det	bryts	
ned, bidrar till organiskt tillförsel i marken. Nedbrytningstiden är relativt kort, vilket medför 
behov att lägga på nytt kokosnät för att ogrässkyddet ska kunna upprätthållas. Vid användandet 
av kokosnät som marktäckningsmaterial ska man använda så tätt nät som möjligt. Kokosnätet 
bör	ha	en	vikt	på	700g/m2	eller	mer.

3.5 Bevattning
Träden ska bevattnas (under normala klimatförhållanden) mellan början, till mitten av april och 
till mitten, slutet av september. Bevattningen ska utföras så att det fördelas jämnt ned i träd-
klump/växtbädd,	som	alltid	ska	vara	fuktig.	Rekommenderad	vattenmängd	beroende	på	mark-
förhållanden, väderlek mm, är ca 140 liter per träd under en fjortondagars period.  Bevattning 
kan genomföras med vattentank eller droppbevattning. Ett effektivt sätt att utföra bevattningen 
på,	kan	vara	att	använda	vattensäckar	som	sätts	ut	vid	träden.	Vattensäcken	rymmer	75	liter	och	
kan	kopplas	ihop	två	och	två.	Vattensäckarna	placeras	ut,	fylls	och	tömning	sker	under	en	8	tim-
marsperiod. Den långsamma och kontinuerliga vattentillförsel ner i marken, gör att trädet bättre 
kan tillvarata vattnet, än vid en punktbevattning då stora kvantiteter vatten sprids ut på kort tid.
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Bild 29, Bevattning med säck

3.6 Gödsling
Gödsling utförs normalt vid behov, efter taget jordprov. Studier från gatu- och parkplanteringar 
har dock visat på mycket goda resultat av kontinuerlig flytande gödseltillsats i samband med 
bevattning. Av denna anledning rekommenderas att gödsling utförs med början i april med 1 - 2 
promille. Gödselmedlet som används ska vara vattenlösligt och ha ungefär följande sammansätt-
ning:	N	51%,	P	10%	och	K	43%.	Gödselmedlet	ska	också	innehålla	mikronäring.

3.7 Uppbindning
Trädet ska bindas upp med trädstöd för att förankra det vid marken tills det har rotat sig och 
kan	stå	för	sig	själv.	Trädstöd	ska	utgöras	av	tre	stolpar	som	slås	ner	i	marken.	De	ska	stå	500	mm	
från	stammen	och	ha	en	höjd	av	500	–	600	mm	ovan	mark.

Trädets stam skall bindas fast mot stolparna med band av naturmaterial, till exempel kokosma-
terial. Det är viktigt att trädet inte binds för högt upp, då rotsystemet stimuleras när trädet  rör 
sig i vinden. Det är kronan och övre delen av stammen som skall röra sig. Roten ska vara stilla i 
marken. Träduppbindning skall inte sitta kvar längre är nödvändigt. Så fort trädet rotat sig ska 
uppbindning avlägsnas. 

Stolpar kan dock vara kvar som påkörningsskydd mot de maskiner som utför gräsklippning eller 
grässlåtter närmast trädet. 
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Bild 30, Uppbindning med tre stolpar

3.8 Trädvård
Träd skall normalt inte etableringsbeskäras i samband med plantering, eftersom trädet redan 
beskurits kontinuerligt under tillväxten i plantskolan. Dock ska döda och skadade grenar samt 
rot- och stamskott tas bort. Eventuell beskärning ska utföras fackmannamässigt av personal med 
dokumenterad kunskap om trädvård.
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4 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
För att säkerhetsställa ett godtagbart planterings- och etableringsresultat krävs kontroll och
uppföljning. Genom att upprätta ett kontrollprogram för varje enskilt projekt, kan trädplanter-
ingen kvalitetssäkras. Kontrollprogrammet ska utgå från planteringens nyckelskeden (se kapitel 
3).

Kontroll av varje nyckelskede bör ske genom syn på plats, som protokollförs. Fotodokumentation 
är ett bra sätt att bevisa vad som praktiskt har utförts, om diskussioner uppstår. Det är viktigt att 
jordprov tas på utlagd växtjord.

Dokumentation från aktuellt nyckelskede bör kontinuerligt levereras till ansvarig personal, så att 
eventuella felaktigheter upptäcks och kan korrigeras innan planteringen är färdigställd. Etable-
ringsskötsel efter slutförd plantering är viktig, för att uppnå optimalt resultat. 

Särskilt fokus bör läggas på bevattning. Alla bevattningsåtgärder bör dokumenteras i dagbok och 
tillhandahållas ansvarig driftledaren. Ogräsbekämpning av ytan närmast träden är av stor bety-
delse tills träden bedöms vara etablerade.

Träden skall visa god etablering och tillväxt efter garantitidens utgång. Träden skall visa en ge-
nerell	skottillväxt	som	motsvarar	minst	75%	av	tillväxten	från	det	sista	året	i	plantskolan.	Slutbe-
siktning ska utföras av beställaren utsedd person, som innehar fackmannamässig kunskap inom 
området.
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5  ORDLISTA
AL-metoden  Metod för näringsanalys av jord.
Anaeroba  Syrefria förhållanden, förekommer exempelvis på kompakta eller vatten- 
   sjuka jordar.
Barrotad  Träd som vid leverans saknar jord kring rötterna.
Bombering  Konvex form närmast liknad vid en mindre kulle. 
Bärlager  Stenlager för att hålla uppe en hårdgjord yta till exempel en väg.
Containerodlad Träd eller buske som är odlad i någon form av behållare, exempelvis kruka. 
Fraktion  Fördelning av bland annat lera, grus och sten. Enkel fraktion innehåller  
   endast en fraktion exempelvis endast lera.
GRO   Gemensam branschorganisation för producenter av potatis, grönsaker,  
   frukt, bär och prydnadsväxter
Humus  Organiskt material i jorden.
Kapillär  Transport av luft och vatten i jord, oftast uppåt eller nedåtgående
Kornfördelning Fördelning mellan olika fraktioner (se även Fraktion)
Leraggregat  Lerpartiklar som tillsammans utgör en större eller mindre klump som går  
   att lyfta upp intakt.
Mineraljord  Jord utan organiskt material som är taget från terrassen. 
Mulching  Tillförande av organiskt material, ovanpå den befintliga jorden.
Rotklump  Träd som är odlat i marken och sedan uppgrävt. 
Samkross  Stenmaterial som krossats utan att sedan sorteras vilket gör att både min 
   dre och större partiklar finns med.
Siktkurva  Visar fördelningen av olika jordkomponenters storlekar exempelvis lera,  
   sandsten.
Skelettjord	 	 En	typ	av	anläggningsjord	bestående	av	2/3	sten	och	1/3	jord.	Detta	ger	den		
   hög bärighet vilket gör den farbar med tyngre fordon.
Ståndort  Växtplatsen med alla dess påverkningar, exempelvis platsläge, vindförhål- 
   lande, vattenmängd, temperaturskillnader, jordart osv. 
Terrass  Den jord som finns under den organiska jorden. Terrassen innehåller inget  
   organiskt material. Om jord tas från terrassen är det en så kallad mineral- 
   jord. 
Terrassmaterial Materialet som finns under jorden med organiskt material, se även terrass.
Textur   Kornstorleksfördelning i jord.
Tryckluftlans  Verktyg som med hjälp av tryckluft skapar luftfickor i jorden. Även använd  
   för att lösgöra och ta bort jord.
Växtbädd  Samlingsnamn för den jordvolym som växten kan tillgodogöra sig.
Växtjord  Jord lämplig för växter, ska innehålla organiskt material.
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BILAGOR

Bilaga 1.1  Växtjord Typ A
Bilaga 1.2  Växtjord Typ B
Bilaga 1.3  Växtjord Typ C
Bilaga 2.0  Exempelsamling
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Bilaga  1.1  Växtjord Typ A
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Bilaga  1.2  Växtjord Typ B
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Bilaga  1.3  Växtjord Typ C
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Bilaga  2.0  Exempelsamling

Ståndort 1 - Träd placerade i innerslänt, Jordmaterial 1 (grusiga, sandiga jordar)   1.1
Ståndort 1 - Träd placerade i innerslänt,, Jordmaterial 2 (sandig, siltig, lätt lerig jord)  1.2
Ståndort 1 - Träd placerade i innerslänt,, Jordmaterial 3 (Leriga till mycket leriga jordar)  1.3

Ståndort 2 - Träd placerade i ytterslänt,, Jordmaterial 1 (grusiga, sandiga jordar)   2.1 
Ståndort 2 - Träd placerade i ytterslänt, Jordmaterial 2 (sandig, siltig, lätt lerig jord)   2.2
Ståndort 2 - Träd placerade i ytterslänt, Jordmaterial 3 (Leriga till mycket leriga jordar)  2.3

Ståndort 3 - Träd placerade på släntkrön, Jordmaterial 1 (grusiga, sandiga jordar)   3.1
Ståndort 3 - Träd placerade på släntkrön, Jordmaterial 2 (sandig, siltig, lätt lerig jord)  3.2
Ståndort 3 - Träd placerade på släntkrön, Jordmaterial 3 (Leriga till mycket leriga jordar)  3.3

Ståndort 4 - Träd i nivå med fritt utrymme, Jordmaterial 1 (grusiga, sandiga jordar)   4.1
Ståndort 4 - Träd i nivå med fritt utrymme, Jordmaterial 2 (sandig, siltig, lätt lerig jord)  4.2
Ståndort 4 - Träd i nivå med fritt utrymme, Jordmaterial 3 (Leriga till mycket leriga jordar)   4.3

Ståndort 5	-	Träd	i	nivå	med	vägen	med	hinder	intill	tex	gång-/cykelväg),	Jordmaterial	1-3	 	 5.

Ståndort	6	-	Träd i nivå med vägen med hinder intill tex byggnad, mur etc,	Jordmaterial	1-3	 	 6.

Ståndort 7 - Träd placerade i mittremsa mellan körbanor, Jordmaterial 1-3    7. 
   
Ståndort	8	-	Träd	placerad	på	bjälklag	eller	ekodukt	ovanför	körbana,	Specialjordblandning	 	 8.
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