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Förord 

Detta är en C-uppsats som omfattar 15 högskolepoäng inom kandidatutbildningen 

vilken leder till en examen i biologi med trädgårdsinriktning. Detta efter genomgången 

utbildning vid Högskolan i Gävle och deras treåriga trädgårdsmästarprogram med 

inriktning hälsa och design. Detta arbete introducerades under vårterminen 2015 och har 

genomförts under höstterminen 2015. 

Under utbildningen föll många bitar på plats efter genomgången kurs i marklära. 

Insikten om hur viktigt det som är under mark är för att växterna ska vara fina blev som 

en smärre uppenbarelse och förståelsen för mycket av det vi lärt oss tidigare under 

utbildningen fick ett sammanhang. Denna inriktning på min uppsats var länge oklar men 

efter en tids grubblande kändes det helt plötsligt självklart. Det var ju det här jag ville 

lära mig mer om. 

Min förhoppning är att detta arbete ska ge dig som läsare ökad insikt i trädens betydelse 

i våra städer och därmed även betydelsen av att planteringarna genomförs på ett så bra 

sätt som möjligt för deras skull. Detta arbete bidrar även med kunskap kring hur detta 

kan tänkas gå till för att frambringa så bra förutsättningar som möjligt för träden.  

Jag vill tacka Nils Ryrholm som varit min handledare under arbetets gång. Jag vill även 

tacka mina föräldrar för allt stöd och all hjälp. Mina vänner för att de har haft tålamod 

och förståelse samt klasskamraterna för samtal kring arbetsprocessen. Jag vill även 

tacka min opponent Madeleine Appel och examinator Mirjam Åkerblom för stöd, hjälp 

och givande respons. Ett tack riktas även till Håkan, Jimi, Christian och personal på 

biblioteken i Ockelbo och Falun. 

 

Ida Bergkvist  

Ockelbo, december 2015  



 

                                                                                                                           

 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar hur man på bästa sätt förbereder marken innan trädplantering i 

städer med hårdgjorda ytor. Det tas upp vad man bör tänka på och hur man bör göra för 

att ge träden bästa möjliga förutsättningar. Syftet med rapporten var att sammanställa 

information kring trädplantering i städer med hårdgjorda ytor för att underlätta det 

praktiska arbetet. Detta då tid är pengar och att det ofta inte prioriteras att se till att man 

har rätt kunskap för det aktuella fallet. Rapporten innehåller information om material, 

uppbyggnad av växtbädd samt en sammanställd ordlista över olika fackuttryck och ett 

förslag på en arbetsgång vilka är bifogade som bilagor (bilaga 1 & 2). En litteraturstudie 

genomfördes och har resulterat i denna vetenskapligt strukturerade rapport. Rapporten 

riktar sig till de som håller på med anläggningsarbeten, planterar träd samt planerar och 

projekterar arbeten kring detta. Arbetet avgränsades genom att fokus lades på träd, 

skelettjord, städer, lövträd och sådana träd som trivs i en jord med ett ”normalt” pH-

värde (6,5). Denna studie visar att det är mycket att ha i åtanke vid plantering av träd i 

städer med hårdgjorda ytor och att personer med tillräcklig kunskap har stor betydelse 

för det slutliga resultatet. Det är viktigt att beakta platsens förutsättningar samt tänkt 

användning och utifrån detta genomföra ett genomtänkt växt- och jordval. Det finns 

olika sätt att förbereda marken på och när man gör en uppbyggnad som ska klara den 

tänkta belastningen på platsen så använder man sig av en så kallad teknisk lösning. De 

tekniska lösningarna tillgodoser trädets behov samt ger plats åt eventuella ledningar i 

marken och håller som sagt för den tänkta belastningen. En av dessa tekniska lösningar 

är skelettjord vilken är den metod som är i fokus i denna rapport då det är den 

vanligaste, mest beprövade och rekommenderade metoden i Sverige. Vad det gäller 

material är det en smärre djungel men efterhand som man arbetar med denna typ av 

anläggning klarnar det. Det finns även en del olika redskap dock bör tyngdpunkten inte 

vara på vad man använder utan att momentet genomförs. Mer tid behöver läggas ned 

inom detta område som litteraturstudien berör för att göra en komplett sammanställning 

som kan resultera i en handbok.  

 

Nyckelord: Träd, städer, hårdgjorda ytor, skelettjord 



 

                                                                                                                           

 

ABSTRACT 

This report treats how to best prepare the ground before planting trees in cities with hard 

surfaces. It includes what to keep in mind and how to do it practically to give the trees 

the best conditions as possible. The purpose of this report was to compile information 

about tree planting in cities with hard surfaces to facilitate the practical work with this. 

This is because time is money and that it´s not often a priority to ensure that there is the 

right knowledge for the purpose. The report contains information about materials, the 

building of the plant bed, a compiled wordlist with words often used in these contect 

and an example of a listed workingprocess. A literature study was conducted and has 

resulted in this scientifically structured report, which is addressed to those who are 

working with the planning, designing, projecting the treeplanting and those who are 

planting the trees. The work is focused on trees, skeletal soil, cities, deciduous trees and 

those trees that thrive in a soil with a "normal" pH-value (6,5). This study shows that 

there is much to consider when planting trees in cities with hard surfaces and that those 

persons with sufficient knowledge is of great importance for the final result. It is 

important to consider the conditions on site and the intended use and on that basis 

implement a well thought-out plant- and soilchoice. There are different ways to prepare 

the ground and to build a construction that can withstand the intended load on the site 

are a use of so-called technical solutions. The technical solutions cater to the tree's 

needs and provides space for any lines in the ground and are holding for the intended 

load. One of these technical solutions is skeletal soil which is the method that is in the 

focus of this report as it is the most common, most proven, preferred and recommended 

method in Sweden. In terms of materials, it is a minor jungle but as you work with this 

type of facility it will get clearer. There are also some different tools, however, the focus 

should not be on what you use, the important thing is that the moment is beeing done. 

More time is needed on the subject that this studytreats if a complete assessment should 

be done which can result in a handbook. 

 

Keywords: Trees, cities, hard surfaces, skeletal soil 
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Inledning 

För ungefär ett år sedan publicerades en bild i sociala medier där några personer höll på 

att plantera björkar vid ett resecentrum i en liten stad i mellansverige. Denna bild gav 

mig en stark känsla av att den kunskap som jag och mina klasskamrater inhämtar under 

vår utbildning behövs. Man kunde se hur hårt packad marken var mellan de två 

asfalterade körbanorna och gropen som grävts för trädet var endast lagom stor för att få 

ned rotklumpen i. Det gjorde ont i mig att se hur de var på väg att ”plantera” de fina 

björkarna. 

Vår kunskap om hur viktigt det är med rätt förutsättningar även under markytan hade 

behövts i arbetet med anläggningen av det gröna på den platsen. Det är nog dessvärre 

inte den enda situationen där vi hade kunnat tillföra, kanske rent utav livsnödvändig 

kunskap, för växternas skull. Tyvärr är det nog fortfarande inte tillräcklig kunskap hos 

beslutsfattare om hur de ska tänka kring kostnader vad det gäller gröna miljöer och 

levande material. Min erfarenhet säger mig att det ofta anses vara för dyrt att ta in någon 

med rätt kunskap när man ”bara” ska plantera träd. De är inte medvetna om vikten av att 

det blir rätt gjort och att kostnaderna på sikt kan jämna ut sig eller att det rent utav kan 

bli mer lönsamt då växter slipper dö och få lov att ersättas gång på gång. Det är viktigt 

att göra rätt från början (Palmstierna & Johanson, 2006) eftersom förberedelserna är av 

stor betydelse. 

Det allmänna intresset för de gröna miljöerna ökar i takt med att fler och fler inser dess 

fördelar. Även bland yrkesverksamma och beslutsfattare verkar det vara en ökning. Två 

artiklar kring detta ämne publicerades 2012 i databasen ArtikelSök (9 oktober, 2015). 

2014 hade det skett en ökning till sju. En sökning som genomfördes på försommaren 

2015 (google.se) med frasen ”anläggning av gröna miljöer i städer” (171 000 träffar) 

tyder på att ämnet är aktuellt och att mer och mer information sprids.  

Ännu en aspekt som gör detta ytterst aktuellt är den pågående urbaniseringen. Det blir 

fler och fler städer och mer och mer hårdgjorda ytor. I dessa miljöer blir växtligheten 

extra betydande vad det gäller stadsklimatet både när det gäller temperatur, 

växthusgaser och välbefinnande för de som bor där. Framgångsfaktorer kring detta, så 

kallade Ecocities, har lokaliserats och studerats vid Harvard Business School (Alusi, 
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Eccles, Edmondson, & Zuzul, 2011) liksom i Kina (Zhou, He, Williams & Fridley, 

2015) och visar på att ett visst sätt att planera städer i samband med den urbana 

utvecklingen som sker kan minska miljöhoten till en viss del. 

 

Bakgrund 

Människor 

Idag är människor ofta väldigt stressade, det är ett högt tempo (Jergeby, 1998) och man 

ska hinna med allt samtidigt som man ska prestera på en hög nivå. Den tid vi befinner 

oss utomhus består till största del av förflyttning (Jergeby, 1998), antingen i fordon på 

våra vägar eller mera fri som fotgängare eller cyklist på gång-/cykelvägar och trottoarer. 

De allra flesta av dessa med ett hårdgjort ytskikt, till exempel asfalt.  

Vi människor har ”alltid levt i naturen” (Grahn & Ottosson, 2010, s. 49). Det är därför 

ett väl inarbetat behov hos oss att få komma i kontakt med den. Dagens människor som 

lever inne i städerna kan dra sig för att ge sig ut i naturen då den ter sig skrämmande. 

Dessa kan uppleva ett behov av grönska och natur men vill gärna ha det i kontrollerade 

former. I en studie har det inkommit förvånansvärt många svar där de tillfrågade 

beskrev hur bra de mår av att vistas utomhus (Grahn & Ottosson, 2010). Detta tyder på 

att det faktiskt finns en medvetenhet och att utvecklingen pekar på att kunskapen kring 

detta ökar hos befolkningen. Natur har förutsättningar att hjälpa människor att 

rehabiliteras då de hamnat i en krissituation i sitt liv (Grahn & Ottosson, 2010). Detta 

visar på naturens betydelse, vild som strukturerad och att den kan ha betydelse för att 

motverka att vissa livskriser uppstår och/eller får sådan kraftig påverkan på 

människorna som drabbas. 

Växtlighet 

De hårdgjorda ytorna, ofta med ett mörkt asfaltslager, blir varma och höjer temperaturen 

i städerna vilket får en inverkan på klimatet. Trafiken släpper ut koldioxid och det 

märks stor skillnad mellan de tätbebyggda och hårt trafikerade städerna jämfört med 

landsbygden vad det gäller luftkvaliteten. Här spelar växterna en stor roll då de tar upp 

koldioxid och avger syre vilket blir en livsviktig luftreningsprocess för oss människor. 
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Detta har påvisats då framgångsfaktorer som nämnts tidigare, kring så kallade 

”Ecocities” har dokumenterats (Alusi et al., 2011; Zhou et al., 2015). Men redan långt 

tidigare har det grönas välgörande betydelse för oss människor haft en central roll. 

Hälsofrämjande 

Hippokrates (460-370 f kr) försökte redan på sin tid få folk att förstå att naturen har 

läkande funktioner. Hippokrates ansåg bland annat att detta berodde på den rena luften 

som fanns där. Även en schweizisk läkare vid namn Paracelsus (1493-1541) delade 

dessa tankar och påtryckte naturens betydelse för hälsan. På 1700-1800-talet 

uppmuntrade läkarna människorna att vara ute och promenera och i detta sekelskifte 

fick de även fram kemiska belägg för att detta var bra vilket gav det en extra slagkraft. 

Promenaderna började betraktas som en aktivitet och inte bara ett transportsätt. En känd 

svensk läkare vid namn Ernst Westerlund (1839-1924) skrev ofta ut recept på 

utomhusvistelse i form av trädgårdsarbete och promenader med frisk luft och något fin 

att titta på. Detta gav goda resultat istället för mediciner i många fall (Grahn & 

Ottosson, 2010). Ulrichs studie (1984) presenterade ett resultat som uppvisade att vi 

människor inte behöver komma i direktkontakt med naturen för att den ska ha 

hälsofrämjande egenskaper. Att ha ett fönster att titta ut genom (Dahlström, 2015; 

Freitas, 2015) eller en tavla med naturmotiv hjälper även det. 

Egenskaper 

Växterna är även rumsskapande, de ger avskildhet, fungerar ljuddämpande samt kan 

bidra med dofter och vackra synintryck (Palmstierna & Johanson, 2006). Är det 

dessutom ätbara frukter och bär bidrar de med en smakupplevelse men de som växt i 

stadsmiljö bör sköljas noga innan man sätter tänderna i dem med tanke på de tidigare 

nämnda föroreningarna. Växterna fungerar även som boende och skydd för smådjur och 

fåglar (Palmstierna & Johanson, 2006). Växter kan även involveras i pedagogiska syften 

bland annat genom att man känner på dem. I Frankrike har studier gjorts på hur det 

gröna i städer samspelar med människor och bland annat visat på att växternas livscykel 

utmanar städernas tidlöshet genom att skapa ett samlevnadsklimat mellan människor 

och växter (Pellegrini & Baudry, 2014) där man hos växterna ser tidsförändringar under 
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årets gång vilket påminner människorna om att de inte är odödliga. Min uppfattning 

utifrån den franska studien är att städerna ofta ger ett intryck av att det  är rätt att leva i 

ett högt tempo, ständigt påväg någon stans men det håller inte i all evighet, både tempot 

och också de krav som ställs på människorna tar så småningom ut sin rätt.  Det är med 

andra ord välbehövligt med växter i dagens stressade samhälle för att förebygga bland 

annat ohälsa av olika slag. 

 

Träd 

Egenskaper 

Växters rumsbildande egenskaper har nämnts tidigare och träden i sig fyller en funktion 

som skuggivare och takskikt. Ett skydd för både sol och regn. Trädens skuggande effekt 

och att det är viktigt att vårda träden, speciellt de stora då det tar mycket lång tid för 

dem att växa till den storleken, är viktigt att ha i beaktande (Palmstierna & Johanson, 

2006). Träden skapar en slags övergång mellan de stora byggnaderna och marken, en 

höjdnivå däremellan. Växter och träd i synnerhet är som nämnts tidigare en påminnelse 

om tidens gång genom årstidsväxlingarna och att dessa förändringar över tiden ger 

spänning och liv till platsen (Palmstierna & Johanson, 2006; Pellegrini & Baudry, 

2014). Att löven faller av och att det spirar på nytt om våren kan ha en mycket 

pedagogisk effekt för såväl barn som vuxna. Träd i en stadsmiljö är viktigt för folks 

upplevelser. Trädplantering i dessa miljöer kräver ofta kreativa lösningar och skelettjord 

(se bilaga 1) kan vara en av dem (Romhagen, 2015).  

Placering 

Är det hårt belastade hårdgjorda ytor runt omkring blir det mycket att beakta både vid 

val av träd och också planeringen av arbetet. Trädens rötter behöver en hel del yta att 

breda ut sig på, dels för att få ett tillräckligt vatten- och näringsupptag men även för att 

stå stadigt. Ju större trädkrona desto större rotsystem (Olsson, 2014). Det brukar sägas 

att man ska tänka att de behöver ungefär lika mycket plats under jord som ovan. Att 

välja träd med rätt egenskaper och krav på växtplats från början är viktigt då de om de 

får stå på en plats med de egenskaper de föredrar växer bättre. De blir även mindre 
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sjuka och utsätts mer sällan för skadedjursangrepp, de håller sig helt enkelt friskare och 

det kan liknas vid oss människor (Palmstierna & Johanson, 2006). Trivs vi inte mår vi 

inte bra. Mark 

Hårdgjorda ytor 

Hårdgjorda ytor är oftast inte speciellt vattengenomsläppliga och blir som det nämnts 

tidigare ofta varma av solen (Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson, 2011). Det ger en 

ökad temperatur i marken under dessa ytor men kan även innebära vattenbrist under den 

hårdgjorda, ogenomsläppliga ytan. Är ytorna belastade med till exempel 

fordonstrafikkompakteras marken under den hela tiden av vibrationerna. Därför är 

uppbyggnaden av skikten under dessa och i närheten av dessa av stor vikt. Extra viktigt 

blir det att tänka igenom det hela om man ska plantera växter i anslutning till de 

hårdgjorda ytorna då rötternas utbredning måste tas med i beräkningarna (Olsson, 

2014).  

Trädplantering 

Som det nämnts tidigare blir det extra viktigt med planeringsarbetet om det är träd som 

ska planteras då dessa, som det nämnts ovan, har ett utbrett rotsystem. Rötterna behöver 

kunna ta sig fram i marken och få tillgång till både vatten och näring. För att detta ska 

kunna ske får marken kring trädet helt enkelt inte vara för kompakterad, även de små 

och tunna rötterna ska kunna leta sig vidare.  

Dock kan trädets etablering hämmas av rotsnurr så det är viktigt att inspektera träden 

redan vid leverans och innan man sätter ned dem i jorden. Rotsnurr uppkommer då 

trädets rötter hela tiden stöter på för stort motstånd och söker ny väg. Det kan alltså 

uppkomma både i en för liten kruka eller i en för hårt packad planteringsgrop. 

Det är viktigt att träden inte planteras för djupt (Olsson, 2014) då bland annat bakterie- 

och svampangrepp kan öka om rothalsen (se bilaga 1) kommer i kontakt med jorden 

(Tyresö handelsträdgård). Det är även väldigt viktigt att se till att man inte gräver för 

nära ett träd då rötterna kan skadas och det i sig kan leda till att trädet på sikt dör. Det är 

viktigt att vara försiktig med rötterna (Olsson, 2014) oavsett om det gäller ett befintligt 
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träd eller vid hanteringen av nya och det är mycket viktigt att rötterna aldrig torkar ut 

vilket kan förhindras genom täckning med täckduk (se bilaga 1) (Olsson, 2014).  

Jord 

Alla växter har behov av vatten, luft och näring i marken för att de ska etablera sig. 

Dock varierar kravet på mängden av de olika faktorerna beroende på växtens ursprung. 

Hur är den van att växa, vilka krav har den? För en växt som på sin ursprungsplats till 

exempel är van att stå torrt behövs inte lika mycket vatten som för en som är van att stå 

i strandkanten. Markförhållandena som råder går oftast att justera så att växterna trivs 

och ”Goda förberedelser har man igen.” (Palmstierna & Johanson, 2006, s. 86) då man 

bland annat kan minska den efterkommande skötseln. Luftföroreningar kan ge sur 

nederbörd och bidra till att även kalkhaltig jord behöver kalktillsättas för att ge en bra 

växtplats (Palmstierna & Johanson, 2006). Så det är mer än bara själva markens 

egenskaper på en plats som behöver beaktas vid val av växter och åtgärder. 

Med en bra jord kan man förbättra odlingsresultaten och det tyder på att det som är 

under markytan är av stor vikt. Om det däremot är för dålig dränering och för kompakt 

jord kan odlingsplatsen försämras (Åhlander, 2012) med en hel zon. En väldränerad 

jord innebär att regnvattnet inte blir kvar ovanpå marken utan tränger ner i 

jorden/marken. Man kan vid behov hjälpa det på traven genom att dränera genom att 

gräva dräneringsdiken (se s. 18) (Palmstierna & Johanson, 2006).  
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Syfte 

Detta arbete syftar till att sammanställa och fördjupa kunskap kring förberedelserna av 

plantering av träd i städer med hårdgjorda ytor. Detta för att ge de teoretiska verktyg 

som krävs i arbetslivet för att kunna genomföra annläggningsarbetet samt motivera att 

kunskapen kring det föreberedande arbetet och själva anläggningsarbetet behövs.  

 

Frågeställning 

Hur förbereder man på mest fördelaktigt sätt marken innan trädplantering i en 

stadsmiljö med hårdgjorda ytor? 

 Hur bygger man på mest fördelaktiga sätt upp en växtbädd för trädplantering i 

städer med hårdgjorda ytor?  

 Vilka material kan tänkas användas vid uppbyggnaden av en växtbädd avsedd 

för trädplantering i städer med hårdgjorda ytor? 

 Vilka ytterligare aspekter som berör trädplantering i hårdgjorda ytor kan vara 

viktiga att ha i åtanke?  

 

Avgränsningar 

Arbetet handlar inte om anläggning i större grönområden utan fokuserar på 

anläggningar där det finns hårdgjorda ytor runt omkring. Fokus ligger även på 

plantering av träd då det är de som har högst krav på växtplatsen bland växterna och 

ofta är en investering som man vill ska hålla över tid (Palmstierna & Johanson, 2006). 

Arbetet behandlar bara lövträd. Arbetet går inte heller in på träd som behöver 

specialjordar (t.ex. sur-, sand- eller kalkrik jord) utan sådana som trivs i en jord med ett 

pH-värde på cirka 6,5 (Palmstierna & Johanson, 2006) och som har en Kol-Kvävekvot 

under 20 då det ” … räknas som normala förhållanden.” (Åhlander, 2012, s. 24) (se 

bilaga 1).  
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Metod 

En litteraturstudie genomfördes och därigenom sammanställdes delar av befintlig 

information inom området. Arbetet är publicerat som en traditionell akademisk rapport 

utformad enligt angivelser. En ordlista över olika fackuttryck är samanställd och 

bifogad som bilaga (bilaga 1) liksom ett förslag på en arbetsgång (bilaga 2).  

Information insamlades från sökportalerna Google Scholar, Google, databasen Libris 

med avgränsning SLU, referensdatabasen Artikelsök och genom personlig 

kommunikation med personer med erfarenhet från projekt samt från böcker som lånats 

genom Helgebiblioteken och Falu Stadsbibliotek.Informationen bearbetades och skrevs 

rent för att därefter läsas igenom och redigeras.  

 

Datainsamling 

Böcker, internetsidor, artiklar och rapporter har legat till grund för 

kunskapsinhämtningen. Att hitta belägg i flera olika typer av källor skapar en ökad 

trovärdighet; därav används både böcker tillgängliga för allmänheten samt rapporter 

som tidigare skrivits kring ämnet. Pålitligheten hos de olika källorna kan variera så det 

gäller att kritiskt granska informationen man inhämtar. I denna process gäller det att ta 

hänsyn till hur pålitlig en källa faktiskt behöver vara för det som skall befästas eller 

förklaras.  
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Resultat 

Nedan eftersträvas att besvara frågeställningarna. Dock ligger punkt ett och två i fokus 

men punkt tre bidrar med viktiga aspekter till helheten. 

 

Förberedelser innan trädplantering i stadsmiljö med hårdgjorda ytor: 

Platsens förutsättningar 

När man ska plantera träd i stadsmiljö med hårdgjorda ytor är det extra viktigt att beakta 

platsens förutsättningar (ståndort & klimat), vad platsen ska användas till 

(belastningsgrad) och utifrån detta genomföra ett genomtänkt växt- och jordval.  

Beroende på hur tungt belastad ytan kring trädet beräknas vara och hur mycket 

ledningar som är dragna i marken finns det olika sätt att förbereda marken på samt olika 

lösningar för uppbyggnaden av den för att den ska klara belastningen. Beroende på om 

ytan är tänkt att belastas av tung trafik eller om det handlar om gångtrafikanter och 

någon lättare maskin för snöröjning har man olika valmöjligheter. Det är dessa sätt att 

bygga upp marken på som kallas för Tekniska lösningar, att man bygger upp en 

konstruktion under markytan på platsen där trädet skall planteras. Detta så att trädet får 

tillräckligt med jord att växa i och ta upp näring, syre och vatten ur. Den tekniska 

lösningen innebär även att uppbyggnaden håller för den belastning som ytan beräknas 

utsättas för utan att jorden som trädet växer i blir kompakterad (Olsson, 2014; 

Runander, 2014) eller att infrastrukturen påverkas negativt. 

Innan anläggning 

Innan anläggning är det viktigt att man har inhämtat information om geologi (se bilaga 

1), berggrund (se bilaga 1) och jordart (se bilaga 1) på platsen. Även att man har 

förståelse för egenskaperna hos det material man ska tillföra samt hur det bör användas 

och hur man praktiskt anlägger det (Hellman, 2011). Det är även viktigt att man har 

inhämtat information om hur nära terrassen (se bilaga 1) som grundvattnet (se bilaga 1) 

går då man ej får anlägga växtbäddar om det är mindre än en meter mellan grundvatten 

och växtbädd (Olsson, 2014). Detta för att dagvattnet ska hinna genomgå en viss rening 
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innan det når själva grundvattnet (personlig kommunikation, 13 november, 2015). Både 

vad det gäller till exempel grundvattnet och berggrunden finns det kartor att inhämta 

informationen ifrån och dessa går att få tag på från Sveriges geologiska undersökning. 

Samarbete 

Växtbäddar som tillgodoser, tar hänsyn till och får till en bra kombination mellan både 

infrastrukturens, trafikens och trädens behov är viktiga (Runander, 2014). Detta är en 

kunskap i sig och ett samspel mellan flera olika aktörer som inte är lätt att få ihop. Det 

är bland annat de företag som har hand om ledningarna i marken, de som planerat för 

trafiken på platsen samt de som sköter snöröjning och grönyteskötsel (Umeå Kommun, 

2015). Samspelar inte dessa aktörer kan det få ekonomiska följder bland annat genom 

att trädrötterna tränger in i ledningar, lyfter markbeläggningen eller orsakar sättningar 

som kan påverka hus som är byggda på mark med hög lerhalt (Stål, 2001).  

Betydelsen av att projekteringsritningar (se bilaga 1) följs är viktigt för att få goda 

resultat. Även det att noga dokumentera under anläggningens gång är av största vikt för 

att kunna följa upp arbetet. Det ansvaret ska tilldelas någon redan i upphandlingsstadiet 

(personlig kommunikation, 2015-11-13). Goda kunskaper och praktiska färdigheter när 

det kommer till anläggning är av största vikt för att planteringarna skall bli lyckade. Att 

arbetet med att plantera träd i belastade miljöer utförs korrekt och av någon med de rätta 

kunskaperna är viktigt. ”Felaktigt utförande är en av de vanligaste orsakerna till en 

misslyckad plantering.” (Olsson, 2014, s. 31). 

Ett smart sätt för att se till att arbetet utförs korrekt kan vara att använda sig av så kallad 

utförandeentreprenad då det sker nyanläggningar (Olsson, 2014). Det innebär att 

beställaren ansvarar för projekteringen och för att komma med förslag på hur man vill 

ha det, både till utseende och utförande(Boverket, 2015). Vidare gäller det att man sätter 

lite press på entreprenörerna så att de blir motiverade att göra ett bra jobb annars fuskar 

de lätt. Allt som ska göras skall skrivas in i avtalet och även att utbetalningen av 

kontraktssumman delas upp och ut efter hand som entreprenören uppfyller kraven 

(Olsson, 2014). 
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Växtbädd 

Planteringsförberedelserna för träd förr (ca 70 år sedan) omfattade 30 kubikmeter men 

från 1994 och framåt gäller det ofta inte mer än tre till fyra kubikmeter och i vissa fall 

bara tillräckligt stor grop för att få ned rotklumpen i (Rolf, 1994; Runander, 2014). 

Detta ger inte bra levnadsförhållanden för träden och kan leda till en allt för tidig död 

eller otillräcklig etablering (de rotar sig inte och förblir instabila). Det är varken logiskt 

eller hållbart.  

Är växtbädden för liten får inte trädet tillgång till den mängd näring, syre och vatten den 

behöver. Då mår den liksom oss människor inte bra. Det kommande citatet är något som 

borde vara självklart men det självklara glöms tyvärr lätt bort (Rolf, 1994) ”Ett träd är 

ett träd och det kräver faktiskt samma förutsättningar för att kunna leva vare sig det 

växer i naturmark eller gatumiljö” (Runander, 2014, s. 2). Utöver näring, syre och 

vatten i marken är koldioxiden, solljuset och temperaturen ovan ytan viktiga för växters 

överlevnad (Bassuk & Trowbridge, 2004; Olsson, 2014).  

Man ska göra stora planteringsgropar, jordförbättra (Hallin, 1979; Hernbäck, 2008) och 

så är det extra viktigt att gräva stort och luckra ju tyngre det är när man gräver 

(Palmstierna & Johanson, 2006; Tönnersjö Plantskola, 2014). Detta för att trädet ska 

kunna etablera sig bra på platsen genom att röttrena kan växa fram genom marken och 

göra att näring, syre och vatten tas upp (Eriksson et al., 2011) samt att trädet står stabilt. 

Ju tyngre det är för oss desto tyngre är det ju även för växternas rötter att ta sig fram och 

ju svårare får plantan att etablera sig (Hallin, 1979). Jordförbättringen syftar till att ge 

trädet tillgång till den näring och vatten som det behöver (Eriksson et al., 2011). Därför 

är jordförbättring med en produkt anpassad efter både trädets behov och platsens 

förutsättningar bra. 

Stockholm stad har tagit fram en handbok som behandlar växtbäddar och de anser att 

varje träd som planteras i hårdgjorda ytor bör ha tillgång till en skelettjordsvolym på 

minst 15 kubikmeter (Embrén, Alvem, Stål & Orvesten, 2009) samtidigt som det finns 

rekommendationer om två kubikmeter jordvolym för varje kvadratmeter av den ytan 

som motsvarar trädets krona (Bassuk & Trowbridge, 2004; Olsson, 2014). Alltså den 
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ytan som är innanför den så kallade dropplinjen (se bilaga 1) hos trädet vilket kallas för 

kronprojektion. 

Växtbäddsdjup på 1000 millimeter är vanligt (Olsson, 2014), där 600 millimeter är 

växttillgänglig jord och 400 millimeter under detta består av mineralbaserad jord 

(Göteborgs stad, 2015). Står träden i en allt för liten växttillgänglig yta drabbas de lätt 

av rotsnurr och det är svårt att häva vid en eventuell växtbäddsrenovering. Det kan även 

vara bra att avgränsa växtbädden så att fordonstrafik inte kan belasta ytan genom att 

sätta upp stolpar längs med trädets dropplinje (Olsson, 2014). Detta för att komma ifrån 

onödig kompaktering av växtjorden. 

Samplantering 

Om träden skall planteras och planteringsytan för varje träd blir liten är det mycket 

bättre om man kan sammanfoga dessa så att de bildar en större yta (Bassuk & 

Trowbridge, 2004; Rolf, 1994). Det ökar deras möjligheter till god etablering och 

tillväxt då den totala tillgängliga jordvolymen blir större. Runander tar som exempel att 

det är bättre att plantera fem träd i 20 gemensamma kubikmeter än ett träd i vardera fyra 

(Rolf, 1994; Runander, 2014). Är inte detta möjligt bör kanske inte träden planteras på 

den platsen. Detta borde vara naturligt men glöms ofta bort i ivern att göra staden 

grönare ”I vissa fall där utrymmet under mark är allt för begränsat eller av låg kvalité 

bör dock förnuftet gå före viljan att plantera träd och en bättre lämpad plats väljas för att 

göra trädet rättvisa” (Romhagen, 2015, s. 8).  

Problem på grund av rötter 

”En nästintill vedertagen lösning av problemet med rotinträngningar i ledningar var 

länge att helt enkelt eliminera det dåtidens yrkesmän ansåg vara problemet, nämligen 

träden” (Romhagen, 2015, s. 8). Vidare menas att det ofta är en kombination av misstag 

som ger problem vad det gäller rotinträngningar i avloppsledningar. Bland annat kan 

felaktiga växtval, felkonstruerade växtbäddar och dåliga ledningar bidra. Problem med 

detta kan leda till att det blir nödvändigt att göra om anläggningen på platsen. Det som 

bidragit till att anläggningar fått lov att göras om i många fall är dåligt samarbete mellan 

inblandade parter, till exempel mellan de som ansvarar för ledningarna i marken och 
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parkförvaltningen. Brister i dessa parters sammarbete kan leda till att växtbäddarna 

placeras på ett sådant sätt att det blir onödigt lätt för trädets rötter att söka sig till 

ledningarna (Romhagen, 2015). Vikten av ”ett mer ingående samarbete mellan de 

inblandade parterna, från planeringsstadiet till utförande- och förvaltningsskedet.” kan 

oftast inte nog poängteras (Romhagen, 2015, s. 8). 

Problemet med inträngningarna i ledningar kan minskas väsentligt om träden får så bra 

förutsättningar som möjligt vad det gäller näring, syre och vatten (Stål, 2001). Att 

rötterna tränger in i ledningar beror oftast på att de är på jakt efter näring och att det i 

dessa fall handlar om avlopps- och dräneringsledningar (Olsson, 2014).  

Spräckt markbeläggning kan vara ett påtagligt problem och det kan få ekonomiska 

konsekvenser men även innebära ökade risker för personskador då människor kan 

snubbla lättare. Skelettjord (se stycke om skelettjord längre ned) kan vara en lösning för 

att slippa dessa problem (Bühler, Kristoffersen & Ugilt Larsen, 2007; Olsson, 2014).  

Syre 

Syrebristen har ofta sin orsak i att marken blivit kompakterad så pass att 

gångarna/hålrummen mellan aggregaten försvunnit och luften inte kan ta sig fram. 

Kompaktering uppstår främst genom för tung belastning av markytan (Olsson, 2014) 

men kan även bero på natriuminnehållet i vägsalt vilket förstör porerna i marken genom 

att de täpps igen (Embrén et al., 2009; Olsson, 2014). Andra orsaker kan vara ett för tätt 

marksikt eller hårt regn som för med sig föroreningar som bildar en vattenavstötande 

yta (Runander, 2014).  En luftningsbrunn (se bilaga 1) kan vara till hjälp för att syre ska 

kunna komma ned i marken och gas som bildats ska kunna komma ut. 

Hur undviks näringsbrist? 

En vanlig orsak till näringsbrist i planteringar omgivna av hårdgjorda ytor är att det 

organiska materialet från växten inte återförs till jorden utan hamnar på den hårdgjorda 

ytan och städas undan (Embrén et al., 2009; Olsson, 2014). Vegetation, till exempel av 

buskar eller ettåriga växter under träden istället för hårdgjord yta ger bättre luftning och 

näringstillförsel (Runander, 2014). God effekt av att ha detta de första tio åren har 
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uppvisats (Olsson, 2014). Gödsling bör ske vid behov och vid god etablering med 

naturlig tillförsel av organiskt material kan man klara sig utan att göra det under en 

längre tidsperiod. Det har uppvisats vid en plantering som undersökts i Malmö där de 

hade buskvegetation under träden från start men i mitten på 90-talet, efter 27 år, byttes 

det ut mot en hårdgjord yta och från plantering fram till dess hade ingen 

tilläggsgödsling skett. Undervegetation kan hjälpa till att se till att det är en bra textur i 

jorden samt att vegetationen bistår med tillförsel av organiskt material (Olsson, 2014). 

Delvis genom det uppstår även en god markstruktur då de marklevande organismerna 

får mat och därmed även jobbar sig vidare genom marken.  

Jord 

Jordar i urbana miljöer kan ha låg porvolym och låg halt av organiskt material, dålig 

näringscykel och ”stor vertikal och rumslig variation” (Forsman, 2007, s. 3). Det 

innebär att ”Jordprofilen i naturligt bildade jordar övergår gradvis i olika horisonter 

medan det i urbana jordar kan vara stora skillnaderna genom profilen. … Detta kan 

påverka vattentransporten från och till grundvattnet.” (Nordström, 2013, s. 4). Detta då 

jordens innehåll i dessa skikt kan skilja sig en hel del från ytan ned till terrassen. Även 

skorpbildning vilket ger en vattenavstötande yta och hög skrymdensitet vilket tyder på 

ett icke-poröst material är vanligt i jordar i urbana miljöerSkrymdensitet är ett mått på 

hur poröst ett material är (Skrymdensitet, 2013, 9 mars). Det sista att nämnas här är att 

jorden/marken ofta innehåller så kallat fyllnadsmaterial som kan bestå av bland annat 

asfaltsrester, betong och tegel (Forsman, 2007). Detta kan man förändra och komma 

bort ifrån genom att bygga upp en så kallad skelettjord. 

Det gäller att försöka få jorden så lika  den befintliga på annlägningsplatsen som möjligt 

om den har bra förutsättningart. Det är därför bra att ta jordprov av terrassen och en bit 

upp i kanten på det som ska bli växtbädden. Detta för att se om en jord med specifika 

egenskaper behöver tillverkas för att få en så lika jordstruktur som möjligt på platsen 

vilket minskar riskerna för problem med luft-, närings- och vattenflödet i marken 

(Åhlander, 2012). Det är även mycket viktigt att terrassen luckras för att inte få ett 

kapillärbrytande skikt som både hindrar vatten från att ta sig bort från bädden och från 

att ta sig dit underifrån när det är torrperioder. Den hårda yta som det kapillärbrytande 
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skiktet innebär kan även hindra rötterna från att ta sig ned och ger därmed ytterligare 

begränsningar (Embrén et al., 2009; Olsson, 2014) i den växttillgängliga jordvolymen.  

Skelettjord 

Skelettjord är den mest kända tekniska lösningen som finns idag (Runander, 2014) när 

det kommer till växtbäddsuppbyggnad. Detta sätt att anlägga började användas i 

Nederländerna i mitten på 80-talet (Rolf 1994). Att plantera med skelettjord är dyrare än 

flera andra lösningar men som med en del annat blir det billigare ju större yta det är som 

skall anläggas. Priset för skelettjord beräknas ofta per kubikmeter. Materialkostnaden 

ligger på mellan 25000 till 100000 kronor per trädgrop (Runander, 2014). Därtill 

kommer kostnader för rätt kunskap vad det gäller anläggningen av skelettjorden och 

med de olika momenten som ingår i anläggningsarbetet blir det ganska tidskrävande 

vilket gör att priset blir ganska högt. 

Något som ytterligare kan ses som en nackdel med denna tekniska lösning är att 

humusen i jorden förbrukas ganska snabbt och enligt erfarenhet kan det behövas fyllas 

på redan efter ett år (Olsson, 2014; Runander, 2014) vilket är både arbets- och 

tidskrävande vilket även gör det kostsamt. Slitlagret, den avgränsande 

fiberduken/geotextilen och bärlagret (se bilaga 1) skall plockas bort för att näringen 

skall nå ned till växtjorden och därefter skall allt placeras tillbaka korrekt (Olsson, 

2014; Runander, 2014). Detta är givetvis beroende på vad för gödsel man använt från 

början samt trädets behov och regnmängden som varit.. Dock är skelettjorden testad 

(Runander, 2014) även här i Sverige och man vet att den fungerar bra vilket kan väga 

upp kostnaderna. Skelettjorden är den tekniska lösning som rekommenderas i Sverige 

till större anläggningar (Runander, 2014) där man inte vill eller bör chansa.  

Syfte 

Skelettjordens syfte är att klara av belastningen från trafiken ovan jord och vara ett 

tillräckligt material för trädet att växa i (Embrén et al., 2009; Olsson, 2014). Skelettjord 

är en bra lösning om man inte kan ge trädet en tillräckligt stor växtbädd på platsen med 

de förhållandena som råder och det är inte en dyr metod i jämförelse med vad det kostar 

att byta ut träd som dör (Olsson, 2014). 
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Stockholm stad använder sig alltid av skelettjord vid nyplantering av träd omgivna av 

hårdgjorda ytor. Detta för att ge träden så bra förutsättningar som möjligt samt minska 

risken att markbeläggningen spricker sönder. Även en minskning av trädrötter som 

söker vatten och näring i de ledningar som finns nedgrävda på platsen kan uppnås 

(Embrén et al., 2009; Runander, 2014). 

Uppbyggnadsmetoder 

Det finns olika typer av skelettjordar och sätt att bygga upp dem på och här presenteras 

tre. Den första är en metod som är framtagen av Basuk med flera vid Cornell University 

(1998) och består av makadam som har en ojämn kornform vilket gör att kornen låser 

varandra när materialet packas. Det bidrar till en bra stabilitet som lämpar sig för en rad 

olika användningsområde (Sydsten, 2015).  Makadam är en sorterad krossprodukt i 

kornstorlekar från två till 65 millimeter (Byggahus.se, 2008). Det är en tvättad 

stenprodukt vilket gör att det inte innehåller de finaste materialen och får därigenom bra 

dränerande egenskaper (Ballast, 2015a). Denna metod innehåller även lermylla och 

hydrogel som består av små korn med bra vattenhållande och absorberande förmåga, de 

kan innehålla upp emot 90 procent vatten (Gel, 2015, 15 november).   

Den andra är en metod som kallas Amsterdam tree soil och denna består av sand i en 

likformig och mellangrov fraktion samt en humusrik jord med en lerhalt på två till fyra 

procent och en humushalt på fyra till fem procent (Olsson, 2014, Pettersson, 2006).  

Detta läggs och packas i två lager om vardera 400 till 500 millimeter (Minnesota 

Pollution Control Agency, 2015) och växtbädden brukar vara totalt 1000 millimeter 

även vid användning av denna metod. Denna metod finns det hittills bara belägg för att 

den fungerar vid användning i Nederländerna vilket tros ha att göra med deras 

grundvattenförhållanden (Pettersson, 2006).  

Den tredje typen av skelettjord är en som kalls Stockholmsmetoden vilken består av 

makadam i en fraktionsblandning med kornstorlekar på 100 till 150 millimeter (Embrén 

et al., 2009), växtjord med en lerhalt på två till åtta procent och en mullhalt (se bilaga 1) 

på fem till åtta procent. Till detta tillförs långtidsverkande näring (se bilaga 1) vilken 

har en urlakningstid på åtta månader. Det tillsätts i en mängd av 100 gram per 

kvadratmeter vilket motsvarar ungefär en näve. Detta sker i samband med 
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skelettjordsuppbyggnaden och i samband med att växtjorden läggs ut för att spolas ned 

(Embrén et al., 2009).  

Av dessa tre är det Stockholmsmetoden som används mest i Sverige och som är det 

mest beprövade i vårt klimat och därmed den som denna studie behandlar. 
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Figur 1 
Skiss över plantering i skelettjord. Ritad av Bo Bergkvist, (2015-11-14). Publicerad med tillstånd. 1. 

Terrass, lätt lutning mot 2. Dränneringsdike, vid lerhalt över 20%. 3. Skelettjord. 4. Brunn på 

avjämningslager. 5. Planteringslåda på avjämningslager. 6. Bär-/Infiltrations-/ Luftningslager. 7. 

Växtjord. 8. Textil för materialåtskiljning. 9. Slitlageranläggning. 10. Infiltrationsyta. 
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Anläggning undre lagret 

Vid anläggning bygger man växtbädden på terrassen (se figur 1 s. 18). Terrassen är 

ursprungsmaterialet på platsen.Detta luckras innan man börjar bygga upp själva 

skelettjorden. Detta görs ofta med en så kallad tryckluftslans vilken fungerar så att man 

sticker ned ett redskap format som en spetsig pinne med ett tvärgående handtag överst i 

jorden och därefter blåses det ned luft i marken vilket skapar som en slags liten 

explosion (Westerberg, 2012, 7 september) och genom detta sker en  luckring av 

terrassen. Önskat minimidjup är 200 millimeter (Embrén et al., 2009; Olsson, 2014).  

Ett annat alternativ och som lämpar sig bättre vid stora ytor är att använda sig av en 

grävmaskin som gräver upp ett skopdjup av terrassen och släpper tillbaka det. Det är 

dock viktigt att inte tömma skopan på för hög höjd för då kompakteras jorden av kraften 

som blir när den faller. Tryckluftslansen är dock väldigt bra vid mark med hög lerhalt 

(Embrén et al., 2009) eller om det är befintliga ledningar på platsen.  

Har terrasen en hög lerhalt på 20 procent eller mer ska ett dräneringsdike grävas 

(Embrén et al., 2009) och terrassen ha en lutning på en halv centimeter per meter 

(Dinbyggare.se, 2015a) mot dräneringsdiket så att vatten inte blir stående i bädden. 

Dessa diken fylls förslagsvis på med grus i till exempel fraktion (se bilaga 1) åtta till 16 

millimeter och fiberduk (se bilaga 1) för att inte materialet som läggs tillbaka uppe på 

ska täppa igen luftfickorna mellan gruskornen. Detta ger en underjordisk kanal som 

vattnet kan rinna undan lättare i.  

Är det ledningar i marken där man ska anlägga är det bra att skydda dem med en 

geotextil som är termiskt behandlad (125 g/kvm) (Embrén et al., 2009). En geotextil 

förhindrar sättningar och är en duk av polyester, polypropylen eller polyeten (Svensk 

Byggtjänst, 1999) med eller utan glasfiberförstärkning och termisk behandling beroende 

på användningsområde. Det används vid vägbyggen och anläggningsarbeten för att 

hålla olika balastmaterial åtskilda. Det är en typ av teknisk textil. (Geotextil, 2015, 29 

januari).  

På terrassen läggs ett lager med krossat stenmaterial i fraktioner av 90 till 150 

millimeter. Detta kan vara skärv vilket rekommenderas som fyllnadsmaterial och är ett 

krossat bergmaterial som innehåller stenar mindre än 300 mm. (Ballast, 2015b). Annars 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyester
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är sprängsten ett bra material och det är det här grova materialet som är själva skelettet. 

Ibland utgörs två tredjedelar i en skelettjord av detta lager som omfattar en höjd på 

minst 600 millimeter av det krossade stenmaterialet. Detta packas (Embrén et al., 2009; 

Runander, 2014) med hjälp av en så kallad markvibrator (se bilaga 1) genom fyra 

överfarter (Embrén et al., 2009) eller med en tung grävmaskinsskopa (Runander, 2014) 

för att ge bra stabilitet. Skelettet läggs ut i lager på 250 till 300 millimeter (Embrén et 

al., 2009; Olsson, 2014)åt gången och packas innan jord läggs på och spolas ned. Själva 

växtjorden utgör den sista tredjedelen av skelettjordens uppbyggnadsmaterial. Därefter 

upprepas proceduren tills man uppnått önskad höjd (Embrén et al., 2009) och så 

kommer överbyggnaden ovanpå de 600 millimetrarna som själva skelettjorden bygger. 

Försök har gjorts med olika material men sprängsten eller liknande är det som lämpar 

sig bäst i Sverige då det är ett material vi kan få fram själva. I övrigt har lavasten och 

krossade lecablock (se bilaga 1) testats. Lavasten finns inte i Sverige utan måste 

importeras och lecablocken måste tillverkas. Det är viktigt att man om man ska använda 

metoden med leca använder krossade lecablock och inte lecakulor. Detta för att få bra 

stabilitet (Runander, 2014). Dock är både lavastenen och lecablocken bra på att släppa 

igenom syre och vatten samt att deras porer har bra vattenhållande egenskaper (Rolf, 

1994; Runander, 2014).  

Vid anläggning av skelettjordar är det vanligt att man använder sig av långtidsverkande 

näring mellan skelettjordslagren (Embrén et al., 2009; Runander, 2014). Oftast är det en 

variant som har effekt under åtta månader och beräknad åtgång är 100 gram per 

kvadratmeter varje gång man strör ut det (Embrén et al., 2009). Även brunnen kogödsel 

(se bilaga 1) används ibland för att ge näring åt jorden (Olsson, 2014). Att även sprida 

den långtidsverkande näringen på den luckrade terrassen (Runander, 2014) innan 

uppbyggnaden av skelettjorden (se figur 1 s. 18) startar är bra. 

Jord 

En tredjedel till en fjärdedel av materialet i en skelettjords volym består av jord 

(Embrén et al., 2009; Runander, 2014). Det är inte mycket jord i sig utan själva ytan 

med skelettjord måste vara ganska stor för att jordmängden skall bli tillräcklig för trädet 
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(Runander, 2014). Själva skelettjorden ska vara 15 kubikmeter och så tillkommer ytan 

för överbyggnaden bestående av bärlager och slitlager (Embrén et al., 2009). 

Hålrummen i själva skelettet fylls ut med jord som spolas ned och bildar gångar för 

rötterna att ta sig fram i. Vid nedvattning bör lerhalten i jorden inte överstiga åtta 

procent (Lindberg, 2007). God vattenhållande förmåga (se bilaga 1) är ett måste samt att 

jorden ska innehålla tillräcklig mängd näring (Rolf, 1994; Runander, 2014).  

Växtjord läggs i ett lager på 20 millimeter på skelettet, långtidsverkande näring tillsätts 

och så vattnas det ned med lite vatten under högt tryck. Därefter fortsätter man så tills 

skelettet har blivit fyllt till den grad att de stora stenarna fortfarande syns och att det nya 

lagret med stenar i fraktion 90 till 150 millimeter vilar på dem och inte i jorden. Detta 

för att de inte ska kompaktera den växttillgängliga jorden i det underliggande lagret 

genom att deras tryck hamnar i mellanrummen mellan de andra stenarna. Till sist fylls 

jorden på i själva planteringslådan (se bilaga 1) (Embrén et al., 2009; Runander, 2014).  

Växtjord typ D är en jordtyp som går bra att vattna ned i skelettet då det ej är för hög 

lerhalt (Hasselfors Garden, 2015) i den befintliga jorden på platsen. Jorden innehåller en 

viss mängd lera och mull för att erhålla fukt- och näringshållande förmågor och kan 

användas i hela profilen om det är svårt att beställa tillräckligt små kvantiteter av flera 

jordtyper. Dock är denna jord inte lämplig vid låga bygghöjder och på grusiga terrasser 

eftersom profilen då lätt blir vattensjuk på grund av för lågt vattenavförande tryck 

(Embrén et al., 2009; Runander, 2014; Uppsala Kommun, 2010).  

Det går att beställa färdigblandad skelettjord vilket det rekommenderas att man gör då 

det är hög lerhalt i marken. Detta då det som det tidigare nämnts i arbetet, är viktigt att 

terrassen och den ditförda jorden stämmer överens så mycket som möjligt och då krävs 

färdigblandad skelettjord i vissa fall. Är det alltså en jord men en så hög lerhalt på 

platsen att det ej går att vattna ned jord med samma/liknande lerhalt bör man använda 

sig av färdigblandad. Både mineralbaserad skelettjord utan mull och växtjordsbaserad 

skelettjord med tre till fem procent mull finns att tillgå på marknaden (Runander, 2014). 

Den mineralbaserade läggs ut och packas i två lager om 200 till 250 millimeter. Den 

växtbaserade i sin tur läggs inte på plats förens planteringslådan är på plats och då läggs 
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den på i tre lager på 200 till 250 millimeter vilka gödslas och packas mellan varje lager 

(Runander, 2014). 

Anläggning övre lagret  

Efter att den växttillgängliga jorden fyllts på i skelettet läggs ett avjämningslager med 

stenkross (se bilaga 1) i fraktion åtta till 16 ut där en färdiggjuten planteringslåda i 

betong placeras och justeras med hjälp av materialet (Runander, 2014). För justering i 

höjdled av luft- och infiltrationsbrunnar (se bilaga 1) samt planteringslådor används ofta 

makadam vilket även används som ett luftigt bärlager (se bilaga 1). Som bärlager är det 

makadam i fraktion 32 till 63 millimeter som används i ett lager på 200 millimeter 

vilket packas för att ge stabilitet (Embrén et al., 2009; Runander, 2014).  Till 

packningen av materialet används en markvibrator på 400 kilo (Embrén et al., 2009). 

Planteringslåda 

Vid anläggning av skelettjordar är det flera anläggare som använder sig av färdiggjutna 

planteringslådor vilka placeras på skelettjorden och justeras i höjd med hjälp av 

stenkross utan nollfraktion (Runander, 2014). Planteringslådan är oftast gjuten i betong 

och avgränsar själva trädgropen. Skelettet är utanför och ren planteringsjord inuti. Den 

gör att bärlagret kan komprimeras så att riskerna för sättningar kan minskas samt att 

betongkanten ger ett perfekt upplag för markgaller. Det gör att vikter som kommer ut på 

gallret leds förbi rotzonen. Trädets rötter kan växa ut genom hålen nedtill i betonglådan. 

(JOM, 2006). Det finns olika modeller av planteringslådor vilka monteras ihop innan de 

lyfts på plats i ett tidigt skede av anläggningen (JOM, 2006). De är 600 millimeter höga 

och kan monteras ihop till olika storlekar (Hammarby Bruk, 2014 & JOM, 2006) och 

finns även som runda (Hammarby Bruk, 2014).  Planteringslådan är ståendes i 

skelettjordens övre skikt och går upp till ytan.  

Rotkuddar bestående av pimpsten kan användas som stöd till trädets rotklump så att 

trädet inte sjunker vid eventuella sättningar i marken (Runander, 2014). Pimpsten Har 

en förmåga att hålla både vatten och luft vilket ger ett odlingssubstrat som kan hålla 

växttillgängligt vatten under tre till fyra veckor och gör att rötterna har tillgång till luft. 

Det innehåller en hög halt av kisel vilket skyddar plantan mot svampar, bakterier och 
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insekter detta då de inte trivs i materialet. Materialet har lång varaktighet och bryts inte 

ner utan ger en god struktur i odlingssubstratet. (Hagmanns, 2010). Det är en vulkanisk 

bergart med varierande densitet (Pimpsten, 2015, 3 januari). Den läggs på skelettjorden 

i planteringslådan och så placerar man växtens rotsystem direkt på rotkudden och 

därefter fylls planteringsjord på runt om. Det är lättarbetat att använda detta vid 

plantering då en rotkudde är pimpsten som är färdigpackat i lagom mängd i en nätsäck. 

Planteringslådan fylls upp med planteringsjord, en grop grävs och trädet planteras. 

Därefter kan ett trädgaller placeras för att täcka igen planteringslådan (se figur 1 s. 18). 

Trädgaller kallas även för markgaller och används för att skydda och förhindra att 

marken blir trampad på vilket kan leda till att trädets rötter ”kvävs” (ByggFakta DOCU, 

2015b). Även trädstöd/-skydd bör placeras dit för att skydda trädstammarna samt ge 

trädet stabilitet nog att stå rakt innan rötterna klarar av det själva. Istället för trädgaller 

kan man i vissa miljöer där det lämpar sig plantera marktäckande växter under trädet 

men det ökar ju även konkurrensen om vattnet och näringen. Dock tillför ju växterna 

näring genom visset material (Lindberg, 2007; Olsson, 2014) vilket kan väga upp.  

Därefter fylls det på med makadam i fraktion av 32 till 63 millimeter som ett bär-, 

infiltrations- och luftningslager (se bilaga 1) utanför planteringslådan. På bärlagret 

placeras en geotextil (Embrén et al., 2009) innan ett avjämningslager läggs dit. 

Materialavskiljare 

Det finns olika typer av textil som används för att hålla material åtskilda vilket kan vara 

förvirrande då dess funktion inte alltid är väldefinierad. När används vad? Åter igen 

kunskapskrävande beslut kring vad som lämpar sig på en viss plats utifrån materialens 

egenskaper. Syftet med att avgränsa är att hålla material åtskilda. Alltså förhindra att 

material i mindre kornstorlekar täpper igen hålrummen mellan aggregaten hos det 

större, underliggande materialet. Vad det gäller val av material kan det ha att göra med 

kraven på bärighet hos anläggningen. Ett geoarmeringsnät (se bilaga 1) ger bättre 

stabilitet än vad en fiberduk (se bilaga 1) gör då det har ett armerande nät invävt 

(ByggFakta DOCU, 2015a) och det som kallas för geotextil är både en produkt och ett 

samlingsnamn. Geotextil är som ett mellanting mellan de båda tidigare nämnda och i 
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anläggnings-AMA använder de sig av benämningen geotextil (Svensk Byggtjänst, 

1999) vilket gör det till det mest riktiga begreppet att använda. Dock ska man  ju 

givetvis prata om geoarmeringsnät och fiberduk om det är det som det handlar om. Är 

med andra ord geotextil som är det vanligast att använda och det som kan tänkas gå som 

ett samlingsnamn. 

Slitlager 

Fiberduk och geoarmeringsnät kan förhindra sättningar i markbeläggningen då de 

hjälper till att fördela trycket beläggningen utsätts för (Lindberg, 2007). Fiberduk 

förhindrar sättningar och är tillverkad av polyester, polypropylen eller polyeten (Svensk 

Byggtjänst, 1999) med eller utan glasfiberförstärkning beroende på 

användningsområde. Det är en typ av teknisk textil. (Geotextil, 2015, 29 januari). 

Geoarmeringsnät förhindrar även det sättningar och är även kallat geonät. Dessa är 

avsedda för jordarmering, stabilisering och förstärkning av till exempel obundna lager i 

vägar eller andra trafikerade områden. Andra användningsområde är armering av 

ballasten för vägbankar på svag mark. (ByggFakta DOCU, 2015a).Fiberduk och 

geoarmeringsnät används även bland annat för att hålla jorden och bärlagret åtskilda 

(Olsson, 2014) liksom geotextilen gör (Embrén et al., 2009; Runander, 2014). Den 

förhindrar sättningar och är en duk av polyester, polypropylen eller polyeten (Svensk 

Byggtjänst, 1999) med eller utan glasfiberförstärkning beroende på 

användningsområde. Det används vid vägbyggen och anläggningsarbeten för att hålla 

olika balastmaterial åtskilda samt vid grundläggning eller vid infiltrationsanläggningar. 

Det är en typ av teknisk textil. (Geotextil, 2015, 29 januari). Det finns en variant som är 

termiskt behandlad och den har en tjocklek som ger 125 g/kvm (Embrén et al. 2009). 

Det är en slags fiberduk och den termiska behandlingen är en slags värmebaserad 

ytbehandling. Efter att lämplig avskiljare lagts ut på bärlagret anläggs den hårdgjorda 

ytan (Steinwandt, 2015) enligt för den anläggningen angiven metod (Embrén et al., 

2009). 

Makadam används i vissa fall som slitlager (Olsson, 2014). Makadam i relativt stor 

storlek med endast en och samma kornstorlek ger god vattentillförsel till underliggande 
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växtbädd då det används som slitlager och läggs i ett lager av 100 millimeter (Olsson, 

2014).  

Stenmjöl finns i fraktionerna noll till två, noll till fem och noll till åtta millimeter 

(Släryds Grus, 2010) och brukar användas som slitlager. Är det samkross under är det 

ett lager på 20 millimeter av de totala 100 millimetrarna som slitlagret består av 

(Olsson, 2014). Likaså singel vilket är en naturprodukt som sorteras fram och finns i 

storlekarna åtta till 16 och 16 till 25 millimeter. Det kan användas till dränering eller 

som dekorationssten. Den passar också bra på gångar i trädgården eller på 

garageinfarter (Släryds Grus, 2010). Liksom samkross vilket tillverkas av sprängt berg 

som mals ner till mindre fraktioner och som till skillnad från makadam innehåller även 

pulveriserat berg som fungerar som bindmedel. Därmed är produkten inte dränerande 

utan kan packas till en hård yta. (Släryds Grus, 2010). Samkross i fraktionerna noll till 

20 millimeter brukar användas som ett 100 millimeter tjockt bärlager (Olsson, 2014). 

Samkross och stenmjöl kan dock förhindra att vattnet kan ta sig ned genom ytan 

(Olsson, 2014) då det blir för tätt och aggregatstrukturen blir så gott som obefintlig då 

material i olika fraktioner kilas samman.  

I närheten av ett träd som är planterat i hårdgjorda ytor är det behov av en brunn med 

galler upp i den hårdgjorda ytan. Denna skall nå ned en bit i skelettjorden (se figur 1 s. 

18). Detta för infiltration av dagvatten (se bilaga 1) och för att gasutbyte skall kunna 

ske. Kan inte gasutbytet ske dör träden av koldioxidförgiftning då detta bildas när 

förmultning sker under markytan (Steinwandt, 2015). Luftningsbrunnarnas 

höjdplacering justeras med stenkross utan nollfraktion. En luftbrunn per träd 

rekommenderas, dock två om det är ett ensamt träd (Runander, 2014) i en 

skelettjordsanläggning. Det kan även vara bra att använda sig av bevattningssäckar (se 

bilaga 1) (Olsson, 2014) för att på ett smidigt sätt tillgodose trädets vattenbehov.   

Näringstillförsel 

Innan gödslingen kan det vara bra att göra en analys av trädets blad för att se vilka 

näringsbrister som råder (Olsson, 2014) men finns inte tid och pengar till detta kan det 
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vara bra att i alla fall göra en okulärbesiktning innan gödsling. Detta för att inte riskera 

att trädet utsätts för övergödning av något ämne (Olsson, 2014). 

När näring skall ges är det inte närmast stammen det gör nytta utan en bit ut där rötterna 

har sin tillväxtzon. Tillväxtzonen är ungefär vid trädets dropplinje och det är således där 

näringen skall tillsättas för att ha bäst effekt (Olsson, 2014).  

Fyra till sex kvadratmeter öppen yta runt en trädstam kan vara tillräckligt för att ett 

kretslopp skall kunna fungera (Runander, 2014). Detta då trädets döda material faller till 

marken, blir nedbrutet och att näringen åter tas upp av trädet. Denna yta släpper även 

igenom vatten bra och hindrar man folk från att gå på den blir inte marken kompakterad. 
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Diskussion 

Som en påminnelse om vad denna studie behandlar kommer här frågeställningen vars 

delar berörs i den kommande diskussionen. 

 

Hur förbereder man på mest fördelaktigt sätt marken innan trädplantering i en 

stadsmiljö med hårdgjorda ytor? 

 Hur bygger man på mest fördelaktiga sätt upp en växtbädd för trädplantering i 

städer med hårdgjorda ytor?  

 Vilka material kan tänkas användas vid uppbyggnaden av en växtbädd avsedd 

för trädplantering i städer med hårdgjorda ytor? 

 Vilka ytterligare aspekter som berör trädplantering i hårdgjorda ytor kan vara 

viktiga att ha i åtanke? 

 

Det i mina ögon mest tilltalande sättet att förbereda marken på vid trädplantering i 

stadsmiljö med hårdgjorda ytor är att anlägga skelettjord (se bilaga 1 & figur 1 s. 18). 

Detta då det är en beprövad metod (Metoden tas upp av: Embrén et al., 2009; Göteborgs 

Stad, 2015; Lindberg, 2007; Olsson, 2014; Pettersson, 2006; Rolf, 1994; Runander, 

2014; Steinwandt, 2015; Stål, 2001; Uppsala Kommun, 2010) som man vet fungerar bra 

om anläggningen genomförs på ett korrekt sätt. Det är även en metod som är fördelaktig 

för både dränering i marken samt syresättningen och ger en god stabilitet vilket gör att 

både risken för att trädrötter ska lyfta markbeläggningen eller tränga in i ledningar i 

marken minskas. Även att denna metod går bra att anpassa efter platsen den ska 

anläggas på är en fördel. Det går att välja anläggningsmetod utifrån lerhalten i det 

befintliga materialet på platsen och på så sätt skapa så bra förutsättningar som möjligt 

då lerhalterna kan bli så lika som möjligt. Är lerhalten över tio procent måste dock 

speciella åtgärder vidtas och det är rekommenderat att man i dessa fall beställer 

färdigblandad skelettjord (Runander, 2014). Dock är det en relativt ny metod på 

marknaden så hur den långsiktigt fungerar är ännu okänt.  
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Anledningen till att jag anser att skelettjord verkar vara den bästa tekniska lösningen 

grundar sig i att den är flexibel(Lindberg, 2007), kan anläggas över en i stort sett hur 

stor yta som helst och att den ger en bra stabilitet (i stort sett oavsett belastningsgrad) 

(Pettersson, 2006). Metodvalet styrs dock av om det går att vattna ner jord eller om det 

är för hög lerhalt så att den bara klibbar ihop. Även det att man när man anlägger denna 

jord vet vad det är för material i den och kommer bort ifrån risken att det är 

fyllnadsmaterial på platsen vilket ibland påträffas i marken i städer när man väl börjar 

gräva. Fyllnadsmaterialet har man inte en aning om vad de kan tänkas innehålla det kan 

vara både gifter och smittor. 

Innan anläggning 

Som det nämnts i resultatdelen är det många saker att ha kontroll på innan man börjar 

anläggningsarbetet och jag håller med de som anser att man ska planera in det gröna 

redan från början när man ska göra om en plats. Detta för att alla delar som ska fungera 

ska få så bra förutsättningar som möjligt. Både ledningarna i marken och växterna. Det 

förutsätter att kompetenta personer inom respektive område som berörs är delaktiga från 

start. Att övertyga beslutsfattare om detta, kan nog i många fall vara svårt men med 

konkreta siffror på att det inte behöver innebära många mer timmar totalt och att 

kostnaden inte blir avsevärt högre kan man sannolikt lyckas. Att lyfta fram att det 

garanterat blir dyrare om trädrötterna växer in i ledningarna än att ta hjälp av någon med 

kompetens om trädens behov och växtsätt borde enligt min mening få de flesta 

beslutsfattare att ta sig en funderare på projektets upplägg/arbetsgång. 

Innan anläggningen kan starta eller egentligen innan planeringen av anläggningsarbetet 

kan starta bör man skaffa fram kartor över området där det går att utläsa hur 

grundvattnet rör sig på platsen samt berggrund med mera. Detta finns över i stort sett 

hela Sverige och man kan få tag på dem genom Sveriges geologiska undersökning. Jag 

anser att det kan vara bra att göra en egen enklare besiktning av platsen också, känna på 

jorden och göra något enklare jordprov. Jordprov kan även vara bra att göra i själva 

anläggningsskedet då man börjat gräva sig nedåt i marken.  
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I likhet med det som nämnts i Olssons (2014) rapport tror jag det där med att dela upp 

betalningen utefter delmål och att detta skrivs in i kontraktet kan vara effektivt för att få 

entreprenörerna att göra ett bra jobb med anläggningen.  

Träd 

Att planteringsförberedelsernas omfång har minskat så mycket som nämnts tidigare i 

arbetet (se s. 10) anser jag är skrämmande och tyder på stor okunskap. Det är av största 

vikt att någon som förstår sig på hur träden fungerar även under mark är delaktig i 

arbetet och någon som kan föreställa sig på ett ungefär hur trädet kommer att utvecklas 

över tid. Genom det kan man bland annat förhindra att träd måste beskäras på ett för 

trädet onaturligt sätt eller att träden när de börjat växa ut där det inte var tänkt, tas ned 

helt och förändrar vyn på platsen under många år framöver.  

Ytterligare ett sätt för att få träden att rota sig bra är de så kallade 

bevattningssäckarnasom ger träden en ”naturlig” vattentillförsel som blir så likt en 

regnperiod som möjligt då vattenmängden som tillförs trädet minskar efter hand och 

mot slutet av bevattningscykeln skapar det en nyttig stress för trädet vilket ökar 

rottillväxten. Hur denna bevattningscykel fungerar kan jag tänka mig att det blir 

missförstånd kring och man tror att man gör en god gärning genom att fylla på säcken 

så att den i stort sett alltid är full. Även kring en så ”enkel” sak som bevattning krävs 

kunskap. 

Att se till att trädet planteras i en för det lättgenomtränglig jord gör att det ”jublar” och 

kan komma igång med etablering. Jag håller med om det citat jag lånat från Romhagens 

(2015) text (”I vissa fall där utrymmet under mark är allt för begränsat eller av låg 

kvalité bör dock förnuftet gå före viljan att plantera träd och en bättre lämpad plats 

väljas för att göra trädet rättvisa”.) och det han tar upp ser man exempel på lite här och 

var. Träd som är planterade på platser och där min första tanke är: Hur tänkte de som 

planterade trädet?! Att plantera ett relativt stort träd i en smal remsa mellan två, tvåfiliga 

körbanor bör enligt min mening inte göras. Även om det är ett smalt träd känns det inte 

rätt när trädets krona vid planteringsstadiet är lika bred som remsan den planteras i. 
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Konflikter kring träd 

Liksom Romhagen (2015) nämner (”En nästintill vedertagen lösning av problemet med 

rotinträngningar i ledningar var länge att helt enkelt eliminera det dåtidens yrkesmän 

ansåg vara problemet, nämligen träden”) prioriteras ledningarna om det blir en konflikt 

gentemot växtlighet. På sätt och vis förstår jag denna prioritering då ledningarna fyller 

ett mer konkret och ”nödvändigt” syfte. Dock fyller ju växtligheten ett mycket viktigt 

syfte de med men ett som inte är lika enkelt att greppa. Ett mer övergripande och stort 

som inte är direkt kopplat till individen på samma sätt som en avloppsledning. Så ett 

arbete med att öka förståelsen för växtlighetens funktioner i städerna är av stor vikt och 

jag tror att det är viktigt att nå ut till gemene man inte bara till beslutsfattarna. För ökar 

efterfrågan på grönt i städerna ökar pressen på de som bygger upp miljöerna i dem att 

bemöta önskemålen. 

Material 

Vad det gäller uppbyggnaden av en skelettjord finns det som sagt olika metoder och 

likaså vad det gäller valet av material. Det finns en del material med samma funktion 

men med olika namn vilket rör till det en del. Sedan handlar det om att inneha rätt 

kunskap för att fatta beslut kring vilket material och vilken metod som är lämplig för 

just den aktuella platsen. Det är här det behövs mer kunskap och en 

generell/övergripande handbok vore önskvärt.  

När det gäller lecablocken är det många moment bara för att producera dem. Först ska 

materialet som används brytas, därefter blandas, formas och brännas för att därefter 

sammanfogas. Då har man fått ett lecablock men ska det användas i en skelettjord har 

man nu kommit till momentet där man ska krossa lecablocken så att bitarna får lagom 

storlek för att bilda skelettet. Detta anser jag är mycket jobb och att det därför inte känns 

som ett bra alternativ till det krossade stenmaterial som fyller samma funktion. Lavasten 

har testats i Sverige och visst har det sina fördelar men för min del upplevs det inte bra 

att det skall importeras material när vi har en liknande metod där det går att använda 

”eget” material (Rolf, 1994; Runander, 2014). 
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Jag anser att av de tre presenterade varianterna på skelettjord är det Stockholmsmetoden 

som känns mest naturlig och ”riktig” att använda då Amsterdam tree soil inte får lika 

bra bärighet (Lindberg, 2007; Pettersson, 2006) då det är sand som skall vara det 

bärande materialet och att den andra innehåller något som kallas hydrogel (se bilaga 1) 

vilket är ett tillverkat, oftast plastbaserat material som bland annat används som 

bindningsmedel i vissa fall vid tillverkning av färdigblandad skelettjord (Pettersson, 

2006) och består av bland annat natriumpolyakrylat (Maker Media, 2015). 

Natriumpolyakrylat är ett material som klassas som något som skall lämnas till 

återvinningscentraler vilket gör att jag anser att det inte är lämpligt att blanda i jorden 

utomhus så att det sprids i naturen. 

Redskap 

Tryckluftslansen (se bilaga 1) verkar smidig men det blir nog väldigt jobbigt om man 

ska anlägga på en stor yta.  Då kan det vara lämpligare med en grävmaskin som luckrar 

terrassen. Tryckluftslansen kan ju även användas för att syresätta och luckra jorden vid 

redan befintliga träd och grönytor. I övrigt är det ju som nämnts mycket viktigt att 

faktiskt luckra terrassen så att man inte får ett kapilärbrytande skikt. Blockeras rötterna 

på sin väg ned genom jorden når de inte grundvattnet vilket ger problem i torrare 

perioder och kan inte rötterna komma ner så kan inte heller vattnet komma upp igenom 

det kapilärbrytande skiktet. 

Jord 

Det kan vara svårt när det står ”god vattenhållande förmåga … tillräcklig mängd 

näring”. Hur vet man att en jord har detta? Återigen handlar det om kunskap vilken det 

måste ges tid att inhämta i planeringsstadiet så att saker och ting blir bra. Själva 

momentet med nedvattningen av jorden kan ske på olika sätt och vilken metod som 

används beror på ytans storlek, beställarens budget och anläggarens förutsättningar. Att 

det i dagslägent går att beställa färdigbladad skelettjord tyder enligt mig på att det är en 

ganska vanlig metod eftersom det finns en marknad för produkten. Företaget Bara 

Mineraler AB för produkten och den nämns i AMA samt av Göteborgs Stad, Stockholm 

Stad, Umeå Kommun och Sundsvalls Kommun. Detta baseras på en sökning genomförd 
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i slutet av december 2015 (google.se) med frasen ” färdigblandad skelettjord”. Att 

använda sig av färdigblandad skelettjord underlättar för anläggaren men det bör endast 

användas där det inte är möjligt att blanda skelettjorden på plats under 

anläggningsarbetet. Till exempel på grund av för hög lerhalt i terrassen. 

Näring 

Att det organiska materialet i en jord ibland förbrukas så snabbt som på ett år är inte bra. 

Det borde man kunna undvika för det blir absolut inte hållbart i längden om den 

hårdgjorda ytan och en bit under den skall tas upp och läggas tillbaka årligen. Några av 

de som tidigare skrivit kring plantering av träd ger förslag på att ha ettåriga växter under 

träden om det är möjligt för då blir det att jorden luckras varje år och det är lätt att 

tillföra ny näring samt att döda växtrester bidrar (Runander, 2014). Dock anser jag att 

det kanske kan störa det ytliga rotsystemet om man skall göra nyplanteringar varje år. 

Dock är det kanske så pass få rötter på det djupet att det inte blir betydande.  

Att tillsätta långtidsverkande näring under uppbyggnaden av växtbädden tror jag är bra 

och just det att det tillsätts med jämna mellanrum så det blir jämnt fördelat i bädden. 

Likaså anser jag att det är en fördel att den långtidsverkande näringen frigörs vid en viss 

temperatur och fuktighet och att det är en blandning av olika typer av näring som 

reagerar vid olika tidpunkter (Embrén et al., 2009; Runander, 2014). Dock finns en viss 

osäkerhet hos mig för att det inte kommer till sin rätt en bit ned i bädden då det tar ett 

tag innan rötterna tagit sig dit och att näringen istället kan komma att bidra till 

övergödning då näringen helt enkelt bara spolas bort. Så då blir frågan, hur långt ned i 

bädden ska man börja tillsätta näringssubstratet? 

Att markytorna under träden täcks igen med hårdgjorda slitlager som inte släpper 

igenom döda växtdelar skapar ett problem med näringsbortförsel. En bra lösning kan 

antingen vara ett vegetativt skikt under om det är mjöligt eller ett trädgaller med så pass 

stora hål att en del av det döda växtmaterialet kan falla igenom ned till jorden och återge 

sin näring till växten. Då får man både bärigheten hos trädgallret och återförsel av en del 

material. 
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Planteringslåda 

Att själva planteringslådan kan köpas in i delar och därefter monteras ihop som man vill 

ha den utifrån de delar man beställt och att det finns runda varianter anser jag är bra. Det 

gör det mer lättarbetat. Platsen behöver inte anpassas efter lådan utan lådan kan oftast 

formas efter platsen. Planteringslådan blir ju trädets ”hem” och trygghet medan 

skelettjorden utanför blir något rötterna söker sig ut i efterhand. Det gör att lådan fyller 

en viktig funktion och att jorden i den gör det likaså. Det ska vara en plats där trädet ges 

de bästa möjliga förutsättningarna för att få en god etablering. 

Brunnar 

Luft-, infiltrations- och dagvattenbrunnar (se bilaga 1) är ofta kombinerade i dagsläget 

vilket är smidigt eftersom mindre yta i marken tas i anspråk. Det ska vara minst en 

brunn per träd och minst två brunnar i varje skelettjordsanläggning. Så då blir det till 

exempel om det är ett träd planterat i en ensam skelettjordsanläggning två brunnar 

samtidigt som det om det är två träd i en och samma skelettjord likväl räcker med två 

brunnar (se s. 13).Makadam 

Makadam (se bilaga 1) är ett användbart material i anläggningsprocessen och jag anser 

att det kan vara bra att använda sig av samma typ av material i olika kornstorlekar i en 

anläggning. Detta då jag anser att de på något sätt samspelar bättre med varandra än helt 

olika material då alla stenarna har liknande egenskaper till exempel att de är kantiga och 

kan låsa i varandra bättre. 

Slitlager 

Vad det gäller valet av material till slitlagret anser jag att utifrån kunskap om 

materialens egenskaper är det en del som faller bort direkt. I alla fall i det närmaste 

området kring trädet. Detta syftar på de material som inte blir genomsläppliga utan helt 

täta så varken syre eller vatten kan passera igenom. Fördelen med de material som 

packas hårt, till exempel samkross är att det blir en stabil yta som är relativt 

lättframkomlig även för de som har lite svårt att gå. Som med mycket annat finns det 
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både för och nackdelar med det mesta dock anser jag att vid trädplantering bör trädet få 

sin yta och att det inom den är trädets bästa som ska stå i fokus. 

Jag anser att det kan vara bra att där det är möjligt lämna minst fyra kvadratmeter öppen 

yta runt ett träd  (Runander, 2014) där man kan blanda ned döda växtdelar och att man 

till exempel sätter upp en omgärdande bänk med högt ryggstöd eller annat liknande som 

tydligt visar att det inte är tänkt att man ska vara inne på ytan. Detta ger både sittplatser 

för de som söker skugga eller regnskydd samtidigt som det ger trädet sin egen yta. Dock 

kan det kanske se lite tråkigt ut med en öppen jordyta och det kan bli en del 

ogräsrensning men samtidigt kanske ytan blir så pass lättskött att det inte tar många 

minuter att arbeta igenom ytan med ett ogräsjärn vid behov. Då blir ju även ytan 

luckrad, syresatt och eventuell skorpbildning hävs. 

Motivering inför beslutsfattning 

 Upplägget med skelettjord hjälper till med dagvattenhanteringen och minskar 

risken att trädets rötter växer in i ledningar eller inte tar sig fram så att trädet kan 

rota sig (Steinwandt, 2015).  

 Gatuträd har kvalitéer både socialt och ekologiskt (Boverket, 2010) vilket gör 

dem mycket viktiga i städer.  

 Om träden inte ges så bra förutsättningar som möjligt riskerar de att dö i förtid 

och då kommer det att kosta mer pengar än om arbetet görs rätt från början 

(Olsson, 2014). 

Ökad kunskap 

En förhoppning är att beslutsfattarnas medvetenhet kring trädens betydelse och behov 

fortsätter att öka och kunskapen hos anläggarna likaså. Detta leder förhoppningsvis till 

att fler träd planteras och att det görs på rätt sätt så att träden får så bra förutsättningar 

som möjligt. Vilket i sin tur får effekter både biologiskt, klimat- och hälsomässigt i våra 

städer. För att öka chanserna att beslutsfattarna tar det här med trädplantering på allvar 

kan siffror vara bra, dock har det ej rymts att ta fram inom denna studie. Siffror får 
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beslutsfattarna att lättare förstå och kunna sätta in det man säger i det för dem aktuella 

som inte allt för sällan har en koppling till ekonomi och beräkningar. 

 

Metoddiskussion 

I detta fall var litteraturstudie lämpligt och jag såg under arbetets gång att det finns 

mycket skrivet om ämnet. Det är ett större område än jag först anat och betydligt mer 

omfattande då det finns olika sätt att anlägga skelettjordar på och med olika material.  

Denna litteraturstudie har omfattat både arbeten kring just det mitt arbete handlar om 

men även arbeten inriktade på dagvattenhantering med mera. Handböcker som tar upp 

skelettjordsanläggning och hemsidor med materialbeskrivningar samt böcker som har 

omfattat både människor, hälsa, relationer till gröna miljöer, växter, mark och kompost 

(se bilaga 1) har använts. Att använda sig av olika typer av litteratur med olika 

inriktningar och synsätt tror jag är bra då det ger olika genrer av människors syn på det 

aktuella ämnet. Sen är det helt enkelt så att viss information inte finns skrivet på ett bra 

sätt annat än i en bok just avsett för det som det gäller. 

I detta arbete anser jag att litteraturstudie var ett bra val. Till en början var jag tveksam 

att det skulle räcka men med facit i hand finns det ju gott om information nedskrivet 

redan. Det skulle behövas en sammanställning av den då det sägs en del som kan 

uppfattas olika och som uttrycks på olika sätt. Litteraturstudie var även det som för mig 

var rimligt inom arbetets tidsramar men intervju övervägdes och kan vara ett bra sätt att 

samla viktig information. Detta då arbetet hela tiden utvecklas och man ser hur det 

fungerar över tid men att dokumentationen över dessa upptäckter och insikter inte når 

alla som skulle kunna tänkas behöva ta del av informationen. 

 

Slutord 

Denna studie visar att det är mycket att ha i åtanke vid plantering av träd i städer med 

hårdgjorda ytor och att personer med tillräcklig kunskap har stor betydelse för det 
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slutliga resultatet. Angående material så finns det många olika typer av krossat 

stenmaterial som kan användas liksom många olika typer av material för slitlager och en 

del olika textiler för att skilja material åt. Detta är en smärre djungel. Efterhand som 

man arbetar med denna typ av anläggningar lär man känna materialen och hittar nog 

sina favoriter. Även de olika sätten att bygga upp en skelettjord på kan kännas 

förvirrande men även där lär man sig efterhand som man arbetar med det.  

Redskapen som används vid arbetet varierar beroende på vilken anläggningsfirma som 

anlitas och vad de har för resurser och det viktigaste är att momenten görs, inte med 

vad. När det kommer till att motivera beslutsfattarna är det nog svårt och det gäller att 

man har lite pondus och vågar stå på sig samt att man har bra argument att lägga fram. 

Även detta tror jag är något som kommer med tiden. Det gäller bara att få chansen samt 

att våga sig på att arbeta med detta.  

 

Vidare studier 

En del kommuner och städer har utformat handböcker kring trädplantering men en 

handbok som kan gälla överlag i hela Sverige vore bra då jag tror att många kommuner 

inte har råd att utforma en egen eller inte prioriterar det. Även siffror bör tas fram då det 

som jag nämner ovan brukar ha bra effekt och göra det lättare för beslutsfattarna att ta 

till sig informationen. Det kan handla om siffror på vad ett träd kan ha för effekt på 

klimatet, till exempel koldioxidutsläppen eller vilka kostnader det innebär att anlägga en 

skelettjord i jämförelse med om det planterade trädet dör. 
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Bilaga 1 – Ordlista 

B 

Berggrund – Det berg som utgör den fasta massan och är uppbyggd av olika bergarter 

(Berggrund, 2015, 26 mars). 

Bevattningssäck  – Den vattnar trädet direkt till rotsystemet utan avrinning och 

avdunstning vilket sparar tid, pengar och arbete samtidigt som de nyplanterade träden 

vattnas effektivt. En påse kan fyllas med ca 75 liter vatten och det brukar räcka att fylla 

på påsen med vatten var 5-7- dag. Man sätter bevattningssäcken runt trädets stam, är 

det ett större träd kan man enkelt sätta ihop flera för att få det att räcka till (Horto.se, 

2012). De fungerar så att de har ett droppsystem som optimerar trädets rotutveckling. 

Trädet tolkar bevattningen som regn som kommer i minskade doser för varje dag. 

Under de första timmarna ges något mer vatten vilket laddar trädets energireserver. 

Sakta minskas mängden vatten som säcken ger ifrån sig vilket ger de nyplanterade 

träden en säkrare etablering. Mot slutet av bevattningscykel upplever trädet en form av 

stress då vattnet sinar. Under den perioden är trädet som mest aktivt vad gäller 

rotproduktion då det gör allt för att överleva. Det har visat sig att repeterande cyklar 

som denna är det snabbaste och effektivaste sättet att utveckla ett underhållsfritt 

rotsystem (Trädgårdsteknik, 2015). 

 

Brunnen kogödsel – Den har komposterats och avgett värme vilket medfört att de 

flesta ogräsfrön som passerat djurets mage har dött. Den innehåller inte lika mycket 

kväve som obrunnen gödsel då en del av detta lakas ur när själva 

komposteringsprocessen sker (Nelson Garden, 2015). Det biologiska materialet har 

blivit nedbrutet av mikroorganismer och näringsinnehållet i materialet koncentreras. 

Luktar mindre än obrunnen kogödsel och tar mindre plats (Strömqvist, 2013, mars). 

Bärlager – Det fördelar ut lasten över en större yta och förhindrar finare lager från att 

falla ned i det grova förstärkningslagret (Hyttsten, 2014). Viktigast i ett bärlager är att 

det finns lika mycket material i alla kornfraktioner vilket gör att det går bra att packa till 

en hög densitet. (Kunskap Direkt, 2014, 12 mars).  

D 

Dagvatten – Är ett samlingsnamn för ytavrinnande regn- och smältvatten som rinner 

på hårdgjorda  eller på genomsläppliga ytor (Boverket, 2010). 

Dropplinje – Den yttre linjen på trädets krona. Man tänker sig trädkronan som ett 

paraply och kanten som vattnet droppar av från är trädets dropplinje, där det faller till 

marken.  

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
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F 

Fiberduk – Håller material åtskilda, ökar stabiliteten i bärlagret och förhindrar 

eventuella framtida sättningar (PlattMäster, 2015). En slags geotextil tillverkad i svart 

polypropylen (avloppscenter.se, 2015), ett slags plastmaterial. 

Fraktion – Kornstorlek, storleksgruppering, korngruppsskala, ”anger partiklarnas 

diameter” (Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson, 2011, s. 18). 

G 

Geoarmeringsnät  – Förhindrar sättningar. Geoarmering även kallat Geonät är avsett 

för jordarmering, stabilisering och förstärkning av till exempel obundna lager i vägar 

eller andra trafikerade områden. Andra användningsområde är armering av ballasten för 

vägbankar på svag mark (ByggFakta DOCU, 2015a).  

Geologi – ” … vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av 

jordskorpans berg- och jordarter.” (Geologi, 2015, 27 juli). ”Geologi är läran om Jorden 

(av grekiskans geo, jord, och logos, lära). … inom vilken man utforskar, undersöker och 

beskriver hur Jorden är uppbyggd och hur den har bildats.” (Sveriges Geologiska 

Undersökning, 2015). 

Geotextil – Förhindrar sättningar och är en duk av polyester, polypropylen eller 

polyeten (Svensk Byggtjänst, 1999) med eller utan glasfiberförstärkning beroende på 

användningsområde. Det används vid vägbyggen och anläggningsarbeten för att hålla 

olika balastmaterial åtskilda samt vid grundläggning eller vid infiltrationsanläggningar. 

Det är en typ av teknisk textil (Geotextil, 2015, 29 januari). Det finns en variant som är 

termiskt behandlad och den har en tjocklek som ger 125 g/kvm (Embrén et al. 2009). 

Det är en slags fiberduk och den termiska behandlingen är en slags värmebaserad 

ytbehandling.  Får inte utsättas för dagsljus längre än en vecka och ej vara äldre än 3 år 

då den läggs på plats (Svensk Byggtjänst, 1999). 

Grundvatten – Det underjordiska vattnet i vattnets naturliga kretslopp (Grundvatten, 

2015, 13 oktober). Det som ger oss vatten vi använder (Eriksson, Nilsson & Simonsson, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyester
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glasfiber
https://sv.wikipedia.org/wiki/Husgrund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Infiltration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_textilier
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H 

Hydrogel – Består av små korn med bra vattenhållande och absorberande förmåga, de 

kan innehålla upp emot 90 % vatten (Gel, 2015, 15 november). Används som 

bindningsmedel i vissa fall vid tillverkning av färdigblandad skelettjord (Pettersson, 

2006). Det består av bland annat natriumpolyakrylat (Maker Media, 2015). 

Natriumpolyakrylat är härdad plast med en komplicerad kemisk förening och är oftast 

ett ett oljebaserat material. Materialet är inte giftigt i sig men risken att det innehåller 

spår av giftiga ämnen är överhängande och materialet bryts inte ned lätt (Mellan skog 

och gård, 2015) utan ska återvinnas (Hälsa och Sjukdom; Mellan skog och gård, 2015). 

I pulverform finns risk för svår irritation på huden och i ögon samt i luftvägarna vid 

inandning. I stora mängder kan det vid förtäring vara dödligt. Riskerar även att täppa 

igen avlopps- och dräneringssystem. Handskar och skyddsglasögon ska användas vid 

hantering och där man hanterar produkten ska det vara god ventilation. Skulle 

natriumpolyakrylat komma ut i avloppssystemet skall vatttenmyndigheten i området 

kontaktas (Hälsa och Sjukdom, u.å.). Det har på senare år börjat undersökas om material 

med liknande egenskaper kan tas fram ur organiska material (Mellan skog och gård, 

2015). 

I 

Infiltrationsbrunn  – Vattnet rinner till brunnen och vidare ned i skelettjorden. 

(Pettersson, 2006). Brunnen släpper ner (och ut) luft och vatten i trädgropen fylld med 

skelettjord (S:T Eriks, 2015).  

J 

Jordart – ” En jordart är en geologisk avlagring med lös struktur. Detta innebär att 

man kan gräva i en jordart och normalt ligger en lös jordart ovanpå en hårdare 

berggrund.” (Svensson, 2015, 9 november). Delas in i två grupper vilka är 

mineralbaserade och organogena (Eriksson et al., 2005).   

K 

Kompost – Upplevs som renare och med friskare lukt än brunnet stallgödsel och är 

smuligare än matjord (Flowerdew, 2012). Ger näring, bevarar fukt (Eriksson et al., 

2011) samt kontrollerar sjukdomar och skadedjur (Flowerdew, 2012). Består av 

organiska rester från mat och trädgårdsom brutits ned av mikroorganismer (Eriksson et 

al., 2011) och marklevande djur och svampar. Ogräsfrön kan överleva 

komposteringsprocessen (Flowerdew, 2012). Barrväxter, ek, bok och ljung ger inte 

speciellt kväve- och näringsrik kompost medan lövträd och örtartade växter bidrar med 

mer kväve och näring. Komposten kan ha effekter av att förhindra utlakning av 

näringsämnen samt god syresättning och en bra struktur i marken (Eriksson et al., 

2011). 
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Kronprojektion  – Den ytan som är innanför dropplinjen hos trädet. Mäts i 

kvadratmeter. 

L 

Lecablock – Även kallat lättklinkerblock används främst som bygg- och 

anläggningsmaterial. Det tillverkas av kalkfattig lera som blandas med sand och vatten 

för att därefter brännas i roterande behållare i ugnar med en mycket hög temperatur. Det 

resulterar i luftiga lerkulor i skiftande storlekar. Kulorna har ett hårt skal men är porösa 

inuti vilket det är jäsningen i ugnen som bidrar till. Det väger lite, tar inte till sig fukt 

och materialet är motståndskraftigt mot frost. De färdiga lecablocken är genomsläppliga 

och angrips varken av mögelsvamp eller av skadedjur (Dinbyggare.se, 2015b).  Det är 

miljövänligt och ger hållbara konstruktioner under mark (ByggMax, 2015). 

Luftningsbrunn  – Fungerar även ofta som en dagvattenbrunn, genom att dagvattnet 

rinner ner i dem och vidare ut i skelettjorden. Hål finns i den övre delen av brunnarna 

som ska tillåta luft att sprida sig in i det luftiga bärlagret ovanför skelettjorden och att 

gas kan försvinna upp från marken (Pettersson, 2006). Detta ger bättre livsvillkor för 

stadsträden (S:T Eriks, 2015).  

Långtidsverkande näring – Innehåller alla näringsämnen, både mikro- och makro-, 

som växterna behöver under växtperioden. De är inkapslade i ett poröst, lättupplösligt 

skal som löses upp först när jordens fuktighet och temperatur är den rätta. Upplösningen 

sker i jämn takt och under lång tid så risken för brännskador på grund av för stark 

näringskoncentration minimeras (Blomsterlandet, 2015). Sorter med en urlakningstid på 

åtta månader är vanligt (Embrén et al., 2009). 

M 

Makadam – Har en ojämn kornform vilket gör att kornen låser varandra när materialet 

packas. Det bidrar till en bra stabilitet som lämpar sig för en rad olika 

användningsområde (Sydsten, 2015).  Det är en sorterad krossprodukt i kornstorlekar 

från 2-65 mm (Byggahus.se, 2008). Det är en tvättad stenprodukt vilket gör att det inte 

innehåller de finaste materialen och får därigenom bra dränerande egenskaper (Ballast, 

2015a).  

Markvibrator – Även kallad vibroplatta och padda. Är en maskin som komprimerar 

material. Finns i olika storlekar och vikter/tyngder (Lift & maskinuthyrning, 2015).  

Mull – Är en form av humus
 
men skiljer sig från de andra humusformerna genom ett 

högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad. Levande frön motstår dock att brytas 

ner och kan finnas som fragment i själva mullen (Mull, 2015, 3 juni). Det är jordens 

organiska innehåll bestående av löv, grenar, torv, döda djur med mera som omvandlats 

av maskar och mikroorganismer. Mullhalten är viktig och bidrar till jordens närings- 

och fukthållande egenskaper (Engberg, Eskilsdotter, Orvesten & Stål, 2010). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Humus
https://sv.wikipedia.org/wiki/PH
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basm%C3%A4ttnadsgrad
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N 

Normal jord -  En jord med ett pH-värde på cirka 6,5 (Palmstierna & Johanson, 2006) 

och en Kol-Kvävekvot under 20 (Åhlander, 2012). Har en jonstyrka av 0,001-0,01 

molar och en porositet på 40-60%. Minst 1 av 100 mm mark ska bestå av vatten och 

syrehalten ska ligga på 17-20% (Eriksson et al., 2011). 

P 

Planteringslåda  – Gjuten i betong, avgränsar själva trädgropen. Skelettet utanför och 

ren planteringsjord inuti. Bärlagret på lådans utsida kan komprimeras så att riskerna för 

sättningar kan minskas. Betongkanten ger ett perfekt upplag för markgaller. 

Betonglådans konstruktion gör att vikter som kommer ut på gallret leds förbi rotzonen. 

Trädets rötter kan växa ut genom hålen i betonglådan (JOM, 2006). Olika modeller 

finns. Monteras ihop innan de lyfts på plats vilket görs i ett tidigt skede av anläggningen 

(JOM, 2006). De är 600 mm höga och kan monteras ihop till olika storlekar (Hammarby 

Bruk, 2014 & JOM, 2006).  Finns även runda (Hammarby Bruk, 2014).   

Pimpsten – Har en förmåga att hålla både vatten och luft vilket ger ett odlingssubstrat 

som kan hålla växttillgängligt vatten under 3-4 veckor och gör att rötterna har tillgång 

till luft. Det innehåller en hög halt av kisel vilket skyddar plantan mot svampar, 

bakterier och insekter detta då de inte trivs  vid hög kiselhalt. Materialet har lång 

varaktighet och bryts inte ner utan ger en god struktur i odlingssubstratet (Hagmanns, 

2010). Det är en vulkanisk bergart med varierande densitet (Pimpsten, 2015, 3 januari).  

Projekteringsritning  – Tas fram i början på ett projekt som ritningsförslag och 

ligger till grund för offertberäkningar. Arbetet utgår ifrån denna (personlig 

kommunikation, 15 januari, 2016).  

R 

Rothals – Den uppsvällda delen som är övergången mellan stammen och rötterna hos 

träd och där huvuddelen av vinterförrådet av stärkelse lagras. Detta ställe är i en utsatt 

position eftersom fukten omkring det hela tiden varierar vilketökarrisken för 

svampangrepp. Dessa förhållanden gör att man bör vara väldigt försiktig när man 

arbetar vid detta ställe på stammen. Den allra minsta skada i barken kan bli en 

inkörsport (Rothals, 2014, 8 april). 

Rotkudde – Som stöd till trädets rotklump så att trädet inte sjunker vid eventuella 

sättningar i marken. Växtens rotsystem ställs direkt på rotkudden och därefter fylls 

planteringsjord på runt om. Det är lättarbetat att använda detta vid plantering då det är 

pimpsten som är färdigpackat i lagom mängd i en nätsäck. Det ger stabilitet, luft och 

växttillgängligt vatten åt rotsystemen (Weibulls Horto, 2012a & b).  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vulkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergarter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stam_%28botanik%29
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rot
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svampar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bark
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S 

Samkross – Tillverkas av sprängt berg som mals ner till mindre fraktioner. Till 

skillnad från makadam innehåller samkross även pulveriserat berg som fungerar som 

bindemedel därmed är produkten inte dränerande utan kan packas till en hård 

yta(Släryds Grus, 2010).  

Singel – Det är en naturprodukt som sorteras fram och finns i storlekarna 8-16 mm och 

16-25 mm. Kan användas till dränering eller som dekorationssten. Den passar  bra på 

gångar i trädgården eller på garageinfarter (Släryds Grus, 2010).  

Skelettjord – Förenklat består skelettjordar av stenkross i grövre fraktioner vilket 

skapar hålrum som fylls ut med jord. Stenkrosset, som bildar själva skelettet ger bra 

bärighet och jorden i gångarna i skelettet ger trädrötterna utrymme att växa i 

(Romhagen, 2015) samt näring, syre och vatten. 

Skrymdensitet – Skrymdensitet är ett mått på hur poröst ett material är 

(Skrymdensitet, 2013, 9 mars).  

Skärv – Det rekommenderas till fyllnadsmaterial och är ett krossat bergmaterial som 

innehåller stenar mindre än 300 mm (Ballast, 2015b). 

Slitlager – Det översta lagret som det är avsett att slitaget ska ske på (Hyttsten, 2014). 

Stenkross – Kallas även bergskross och är en produkt som främst används som 

fyllnadsmassa. Då fraktionen varierar mellan 0-32 mm packas det väl och man får en 

bra bärighet (Stenbolaget, 2015).  

Stenmjöl – Finns i fraktionerna 0-2, 0-5 och 0-8 mm. 0-2 mm passar bra att ha som fog 

mellan plattor (Släryds Grus, 2010).  

Sättning – Förskjutning i marken vilket är ett resultat av att markytan har sjunkit på 

grund av att underliggande jordlager har komprimerats (Sättning (geologi), 2015, 23 

september).  

T 

Terrass – Orginalmarken som man grävt ur ned till innan anläggning. Nivå,plan, 

anlagd avsats. 

Tryckluftslans – En tryckluftslans fungerar så att man sticker ned ett redskap format 

som en spetsig pinne med ett tvärgående handtag överst (200 mm) i jorden och därefter 

blåses det ned luft i marken vilket skapar som en slags liten explosion (Westerberg, 

2012, 7 september) vilket syresätter marken.   

Täckduk – Används bland annat för att förhindra uttorkning av bland annat rötter. 
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Trädgaller – Även kallat markgaller används för att skydda och förhindra att marken 

blir trampad på vilket kan leda till att trädets rötter ”kvävs” (ByggFakta DOCU, 2015b).   

V 

Vattenhållande förmåga  – Definieras som mängden vatten marken kan hålla. 

Jordtyp och sammansättning är avgörande för den vattenhållande 

förmågan(Floridasites.net, 2015, 20 maj).  

Växtjord typ D  – En jordtyp som går bra att vattna ned i skelettet då det ej är för hög 

lerhalt på platsen (Hasselfors Garden, 2015). Jorden innehåller en viss mängd lera och 

mull för att erhålla fukt- och näringshållande förmågor. Kan användas i hela profilen om 

det är svårt att beställa tillräckligt små kvantiteter av flera jordtyper. Dock är denna jord 

inte lämplig vid låga bygghöjder och på grusiga terrasser eftersom profilen då lätt blir 

vattensjuk p.g.a. för lågt vattenavförande tryck (Uppsala Kommun, 2010).  
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Bilaga 2 – Förslag på arbetsgång 

Steg 1 

1. Se till att avtal finns skrivet. 

2. Dokumentera löpande under arbetets gång. 

3. Beakta platsens förutsättningar och vad tanken med platsen är.  

4. Ta fram det underlagsmaterial som behövs för att till exempel se ledningar 

dragna i marken på platsen, grundvatten, bergart med mera. 

5. Ta jordprover på platsen. 

6. Välj teknisk lösning. 

7. Välj träd utifrån platsens förutsättningar. 

8. Fatta beslut om marken närmast trädet ska täckas av till exempel växter eller 

trädgaller. 

9. Ta fram projekteringsritningar. 

10. Gräv ur ned till minst 1000 mm under markytan. 

11. Tag ytterligare jordprover, från terrassen och till exempel på 600 mm djup ned 

från markytan för att se om jorden skiljer sig åt i till exempel lerhalt. 

12. Beställ jord utifrån platsens förutsättningar och det valda trädets behov. 

13. Beställ mackadam med kornstorlekar på 100-150 mm. Beställ en växtjord med 

en lerhalt på 2-8% och mullhalt på 5-8 %. Har jordproven visat på en högre 

lerhalt på platsen än 8 % beställs färdigblandad skelettjord. 

14. Beställ långtidsverkande näring  utifrån trädets behov.  

15. Beställ makadam i fraktion 8-16 mm. 

16. Beställ makadam i fraktion 32-63 mm.  

17. Beställ textil som ska hålla isär materialen utifrån tänkt belastningsgrad på 

platsen.  

18. Välj slitlager och beställ materialet, t.ex. makadam med en enda, ganska stor 

kornstorlek för bra vattengenomsläpplighet. 

19. Skriv in i skötselplanen att näringsprov på jorden ska tas årligen vid trädets 

dropplinje och att en okulärbesiktning skall göras vilket vid behov leder till en 

analys av trädets blad om det råder näringsbrist i jorden eller om trädet inte mår 

bra vid okulärbesiktningen. 
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20. Luckra terrassen. 

21. Se till att eventuella ledningar som kommer fram ses över. 

Steg 2 

22. Gödsla den luckrade terrassen. 

23. Placera dit makadamet i fraktion 100-150 mm i ett lager av 250-300 mm. 

24. Packa makadamet så att stenarna låser i varandra med hjälp av en markvibrator. 

25. Kontrollera humushalten med mera i den levererade jorden. 

26. Lägg ut jorden som ska vattnas ned i skelettet, uppblandad med 

långtidsverkande näring, i ett lager på 20 mm och spola ned med hjälp av lite 

vatten men högt tryck.  

27. Fortsätt tills skelettlagret är fyllt till den grad att de stora stenarna fortfarande 

syns och att det nya lagret med stora stenar vilar på de tidigare och inte i jorden. 

28. Lägg ut ett nytt lager med makadam i fraktion 100-150 mm, packa och upprepa 

punkt 26-27. Jobba vidare såhär tills det bygger 600 mm. 

29. Om lerhalten i jordproven på platsen överstigit 8 % lägger du på den levererade, 

färdigblandade, mineralbaserade skelettjorden utan mull på den luckrade och 

gödslade terrassen. Detta görs med en gripskopa, tippas ej av flaket då de 

grövsta/tyngsta fraktionerna då hamnar i botten och uppbyggnaden ej blir 

korrekt. Det läggs i två lager om 200-250 mm och packas mellan varje. 

Steg 3 

30. Lägg ut avjämningslager med makadam där planteringslådan och 

infiltrationsbrunnen ska placeras. 

31. Placera infiltrationsbrunnen på avjämningslagret. 

32. Montera ihop planteringslådan om den levererats i flera delar. 

33. Placera planteringslådan på avjämningslagret. 

34. Fyll upp med skelettjord kring basen på planteringslådan och så att hålen i 

planteringslådan som rötterna ska söka sig ut genom blir täckta på utsidan. 

35.  Är det färdigblandad skelettjord används den växtjordsbaserade skelettjorden 

med en mullhalt på 3-5 % i det här läget och läggs på i 3 lager på 200-250 mm 

vilka gödslas och packas mellan varje omgång. 
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36. Placera ut ett bär-/luftningslager av makadam i fraktion 32-63 mm ovanpå 

skelettjorden utanför planteringslådan, packa materialet för bra bärighet. 

37. Ska rotkudde användas läggs den på plats i det här stadiet och punkt 38-39. kan 

hoppas över.  

38. Fyll på med planteringsjord i planteringslådan. 

39. Gräv grop för rotklumpen. 

40. Placera trädet. 

41. Fyll på med jord till lagom nivå för vald täckningsmetod av planteringslådan. 

42. Lägg ut textil för att hålla materialen åtskilda. 

43. Lägg på ett avjämningslager på textilen. 

44. Om makadam används som slitlager, lägg ut i ett lager av 100 mm. I övrigt, 

anlägg enligt metod avsedd för det materialet. 

45. Placera dit trädstöd och eventuellt stamskydd. 

46. Placera dit bevattningssäck och fyll upp den. 




