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Uppdrag 
 
Vitalitetsinventering av 32 lönnar inom fastigheten Vilbergen 1:1, på norra sidan om 
Skarphagsleden, mellan Idrottsgatan och Ektorpsgatan.  
 
Besiktningsupplägg och begränsningar 
 
Besiktningen utfördes i fält 29 november och 5 december 2019. Besiktningen omfattar okulär 
besiktning, samtliga delar ovan mark bedöms visuellt. Även faktorer i trädets närmiljö beaktas i 
bedömningen av trädets möjlighet för utveckling.  Endast lönnraden närmast Skarphagsleden 
på norra sidan ingår. 
 
Träden numrerades 1-32 från Idrottsgatan till Ektorpsgatan , eftersom flera av träden saknar 
kommunens ID-taggar. ID-tagg-numret har dock angetts på samtliga träd då det gick att gissa 
avseende ej märkta träd.  
 
Särskilt noterades för träden: 
 

• Vitalitetsklass 
• Faktorer relaterade till växtmiljön som kan påverka vitaliteten 
• Biologiska faktorer som kan påverka eller uppkomma till följd av vitaliteten 
• Dödved i kronan, lös eller fortfarande fast i trädet 

 

Förklaring av tabellens parametrar 
 
Arbetsnummer 
Träden är numrerade från 1 till 32 från väster (korsningen Skarphagsleden/Idrottsgatan) till 
öster (korsningen Skarphagsleden/Ektorpsgatan). (Se bifogad karta) 
 
Vitalitet 1-4 
Vitalitet är ett mått på trädets livskraft. Genom att bedöma trädets tillstånd, struktur och 
förmåga att hantera stress och skador klassas trädet på en 4-gradig skala i enlighet med 
Standard för inventering av träd i urban miljö 2.0 (Östberg, 2015). 

1. God vitalitet 
2. Måttlig vitalitet 
3. Dålig vitalitet 
4. Mycket dålig vitalitet 

 
Åldersfas 
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Träden delas upp i tre åldersfaser; ungt, vuxet eller gammalt. 
 
Växtplatsrelaterade faktorer och kommentarer 
Faktorer i växtmiljön som påverkar vitaliteten. Exempelvis mekaniska skador, 
markkompaktering, sol/skugga och markarbeten eller bristfällig skötsel. 
 
Biologiska faktorer och kommentarer 
Biologiska faktorer som påverkar eller är till följd av vitalitet. Exempelvis svag eller god tillväxt, 
patogener och sjukdomar eller dödvedsförekomst.  
 
Åtgärdsbehov och beskrivning 
Trädets eventuella behov av åtgärder klassas på en 3-gradig skala. 

1. Inget åtgärdsbehov 
2. Uppsikt eller bör åtgärdas 
3. Behov av åtgärd 
4. Akut åtgärdsbehov 

I det fall det finns åtgärdsbehov lämnas en kortfattad beskrivning, se vidare under 
Besiktningsresultat. 
 
Markbeläggning 
Markbeläggningen i trädets direkta närhet, under kronans utbredning. Växtplatsens 
markbeläggning påverkar trädet direkt på många plan. T.ex. gällande tillgång av markluft och 
markvatten. 
 
ID-tagg 
Flera av träden i raden har kvar kommunens skyltar för identifiering av träd i stadsmiljön. Då 
trädraden är komplett kan nummer gissas och anges ID-tagg även för träd som inte har kvar 
sin skylt. Numret underlättar spårning av enskilt träd ur tabellen. 
 
Besiktningsresultat 
 
Det fullständiga resultatet finns bifogat i tabellform och nedan sammanfattas resultatet av 
besiktningen. För tydlighet är vitalitetsklassningen markerad i tabellen enligt trafikljusfärger, 
även träd med konstaterat åtgärdsbehov har markerats enligt trafikljusfärger i tabellen 
tillsammans med ett kortfattat åtgärdsförslag. Vitalitets- och åtgärdsklassning kan skilja sig åt 
då de i viss mån inte är relaterade till varandra. 
 
Totalt besiktades 32 skogslönnar (Acer platanoides). 
Inga träd bedömdes till vitalitetsklass 4 och inte heller till åtgärdsbehovsklass 4. 
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1 träd (nr 20, EK 002 62) bedöms till vitalitetsklass 3, dålig vitalitet. Trädet är en av de yngre 
lönnarna vid sportrondellen, mitt över infarten till Ektorps centrum. Trädet har väldigt svag 
tillväxt, mest sannolikt på grund av kompakterad och fattig rotmiljö. Den relativt nylagda G/C-
vägen går 0,5 m från stammen, det finns skyltfundament nära stammen och tydliga spår av 
frekvent gång-, cykel- och arbetsmaskintrafik helt intill stammen.  
 
Även träd 21, 22 och 23 är påverkade på samma sätt men i en lägre grad, då de står längre 
från G/C-vägen. Dessa 4 träd skulle sannolikt förbättras i vitalitet om markförbättrande åtgärder 
(t.ex. mulch, uppluckring och ’fredad’ rotzon) utfördes. Gällande träd nr 20 kan en alternativ 
placering tänkas vara den bästa lösningen. 
 
Träd nr 25 bedömdes också till vitalitets- och åtgärdsbehovsklass 2. Även är finns det spår av 
gång/cykel-genväg i trädets närhet. 
 
Träd nr 12, 18 och 32 klassades i vitalitetsklass 2, måttlig men utan åtgärdsbehov. 
Träd nr 12 har nyligen beskurits kraftigt med flera stora snittytor. Träd nr 18 har kraftig dödved 
i form av en död tidigare central huvudstam, dock är tillväxten god runtomkring. Träd nr 32 har 
en gammal kraftig stamskada som går runt knappt halva stammen vid rothalsen, callustillväxten 
runt skadan är god och kronan har bra tillväxt runt om. 
 
Övriga 24 träd klassas i vitalitetsklasser 1, god vitalitet, och åtgärdsbehov 1, inget 
åtgärdsbehov. Träden bedöms efter rådande förhållande på växtplatsen, dess respons på de 
begränsningar som finns. 
 
Generellt kan man, som förväntat, se att de träden som står i det stora buskaget (nr 1–6 och 
10-18) har bättre tillväxt och de som står i klippt gräsyta har sämre möjligheter. Buskaget har 
tills tidigare i år varit uppvuxet och tätt och på så vis på ett bra sätt begränsat tillgång till 
trädens rotzon. Norr om trädraden finns ett staket i buskaget och mer växtlighet på 
tomtmarken på andra sidan staketet. Buskaget skapar också en stabil marktemperatur då det 
tar bort såväl toppar som dalar genom skuggning och isolering. I ett buskage får också 
nedfallande löv och växtmaterial ligga kvar, brytas ner och återföras till kretsloppet. 
Det finns spår från konkurrens från träd bakom och buskar under träden. I en trädrad och 
andra täta bestånd uppkommer detta naturligt och då träden utvecklas tillsammans, i raden och 
i buskaget, för att dela på befintlig vattentillgång och ljusinstrålning är det egentligen inget 
problem förrän delar av beståndet tas bort. Då kan nya förhållanden (vindlaster, sol etc.) 
påverka trädets förmåga att hantera dessa. 
Inne i buskaget har det sparats självsådda askar och lönnar som nu är smala och höga, några 
av dessa kunde tagits bort i samband med föryngringen av buskaget. 
  
Hela trädraden, inklusive de träd som inte står nära befintlig G-C-väg bär spår av bristfällig 
utrymmesbeskärning, träden ser ut att ha kapats där utföraren önskar begränsa inväxning 
istället för enligt trädvårdprinciper med hänsyn till trädbiologi och artens växtsätt. 
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En så begränsad beskärning,i en så liten del av kronan påverkar inte vitaliteten i stort men kan 
försämra trädets möjlighet att hantera eventuellt uppkommen stress. Dessutom uppstår lätt 
motsatt effekt än önskat gällande trädets inväxning i gaturummet.  
 
Dödved och dödvedsrensning 
Dödved förekommer i någon grad i hela trädraden. Ingenstans över trafikerade ytor i den 
omfattning att åtgärd är nödvändig. Lönn har vid god tillväxt en tät skugga och skuggar 
naturligt ut de inre delarna av kronan, speciellt i täta sammanvuxna bestånd.  
De flesta träden står i buskage eller i gräsytor med relativt låg besöksfrekvens. 
Dödved i kronan är inget problem för trädet utan en reaktion på något som hänt. Uppkommer 
mycket dödved under en kort tid finns det ofta skador eller förändringar i trädets rotzon. 
Dödved är också värdefullt ur naturvärdessynpunkt och bör därför övervägas för bevarande på 
de platser detta är praktiskt möjligt ur bland annat risksynpunkt. 
 
Rotzon och rotmiljö 
För 8 träd nämns kompakterad mark som problem i växtmiljö, detta är ett generellt problem för 
träd i stadsmiljö. För den undersökta trädraden återfinns problemet främst vid genvägar för 
cyklister och fotgängare. Markförbättrande åtgärder skulle här göra nytta gärna i kombination 
med att trafikanter uppmuntras till att välja en annan väg. 
En stor del av sviktande vitalitet hos stadsträd beror på händelser undermark, exempelvis 
kompaktering, grävarbeten och barriärer. 
 
Värdet av vuxna och gamla träd i stadsmiljö 
Vuxna och gamla träd gynnar biologisk mångfald och innehåller naturligt höga naturvärden i en 
högre grad än yngre träd, dessutom utför de ekosystemtjänster. 
Blomning, håligheter och äldre bark lockar naturligt till sig och skapar habitat för en mängd 
stora och små organismer. Genom att skugga mark och byggnader, bryta vind, bromsa in och 
till viss del ta upp regnvatten påverkar vuxna träds kronor även klimatet i staden både på 
makro- och mikronivå. Trädkronor, i synnerhet vuxna, har också en effekt på ljud och 
partikelspridning i luften. 
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En trädbesiktning är en momentan bild av träden vid 
besiktningstillfället. Besiktningen utförs från marken 
och omfattar bara det som är observerbart från 
marken vid besiktningstillfället. Förändring av 
trädets närmiljö, ovan och under mark, kan påverka 
trädets vitalitet och i förlängningen hållfasthet. 


