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1 Innledning 

I forbindelse med utbygging av Ås skole er flytting av 11 utvalgte trær vurdert. 

Dette er trær som er plantet av elever ved skolen. Arborist har vurdert de 

aktuelle tærnes tilstand. Mulighetene for at trærne overlever ved flytting, 

midlertidig lagring og replanting er vurdert. Et riskotre ble avdekket og bør 

felles. 

Arbeidet er utført av ISA sertifisert arborist Kristin Moldestad, COWI AS. 

2 Flytting – anbefalinger 

Tre 

nr 

Art Stamme 

omkrets*  

Tilstand Anslått 

rotsone 

som kan 

flyttes 

Anbefaling 

1 Svartor 55 cm (53) Treet er i vekstfasen og 

kan bli både høyere og 

bredere.  

Toppskuddet har tørket ut 

og det har vokst opp to 

konkurrerende topper. 

Treet har god tilstand. 

Vitaliteten viser god vekst 

og den mekaniske 

kvaliteten er god. Det er 

imidlertid nødvendig med 

korrigering av veksten til 

treet ved hjelp av 

beskjæring.  

3X3 meter Treet kan trolig 

overleve en 

flytting. 

2 Kulepil/skjørpil 147 cm 

(150) 

Treet er utvokst og vil 

trolig ikke bli mye større i 

høyde eller volum. 

Treet har en 

stammeskade med har 

god overgroing. Det er 

flere blottlagte og skadde 

røtter. En rot vokser rundt 

stammen til treet og kan 

føre til at treets vekst 

begrenses.  

 

4X4  

(frem til 

asfaltkant 

mot 

skolen) 

Treet er 

vanskelig å flytte 

fordi det er et 

stort tre. Dersom 

stor nok del av 

rotsonen kan 

treet overleve 

flyttingen. 

3 Lind 44 cm (42) Treet er i vekstfasen og 

kan bli både høyere og 

bredere. en lind kan bli 

3X3  Treet anbefales 

ikke flyttet. 



 

 

     

ÅS SKOLE  3  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A230122-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/NOT-Flytting av trær.DOCX  

mellom 20-25 meter høyt 

og 15 meter bredt.  

Dette treet har noen 

stammeskader og 

sprekker i barken. Det er 

inngrodd bark mellom 

noen grener og noen 

stilasgrener. Treet er 

plantet litt dypt.  Treet er i 

god vekst og det er liten 

fare for brekkasje. 

Treet vokser tett 

inntil piletreet og 

det vil være 

utfordrende å 

flytte begge to. 

Røttene er mest 

sannsynlig vokst 

inn i hverandre.  

4 Rogn 45 cm (42) Treet er til tross for sin 

unge alder i 

avviklingsfasen. Treet har 

trolig ikke klart å etablere 

seg. Det er plantet for 

dypt og har flere skader 

på stammen.  

2x2 Treet anbefales 

ikke flyttet.  

 

5 Lerk 94 cm (91) Treet er i vekstfasen og i 

god tilstand.  

3,5x3,5 Treet er høyt og 

kan være 

vanskelig å 

flytte. Det er 

likevel sannsynlig 

at treet kan 

overleve 

flytteprosessen.  

6 Spisslønn 37 cm (35) Treet er i vekstfasen. Det 

er noe få knopper/blader i 

nedre del av trekronen.  

Det er gravet nær treet i 

forbindelse med grøft til 

kum. 

2x2 Treet kan flyttes. 

Det er sannsynlig 

at treet kan 

overleve 

flytteprosessen.  

7 Kirsebær 52 cm (47) Treet er til tross for sin 

unge alder og størrelse er 

treet i klimaksfasen. Treet 

har trolig ikke klart å 

etablere seg. Det mangler 

gjennomgående stamme. 

1,5 x1,5 Treet anbefales 

ikke flyttet, 

grunnet svekket 

tiltand. 

 

8 Kirsebær 8 cm (5) Treet er til tross for sin 

unge alder og størrelse er 

treet i klimaksfasen. Treet 

har trolig ikke klart å 

etablere seg. Det mangler 

1,5 x1,5 Treet anbefales 

ikke flyttet, 

grunnet svekket 

tiltand. 
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gjennomgående stamme. 

Det er dårlig vekst i treet.  

9 Rogn 68 cm Treet er i klimaksfasen 

/avviklingsfasen. Det har 

liten tilvekst. Tet er 

ingrodd bark mellom to 

hovedgrener og 

toppskuddet har tørket 

inn. Treet er for dypt 

plantet.  

2X2 Treet anbefales 

ikke flyttet, 

grunnet svekket 

tiltand. 

10 Kirsebær 1,2 målt 

30 cm 

over 

bakken 

Treet er i klimaksfasen. 

Treet er i god tilstand. 

Treet har lave grener og 

er blitt brukt som 

klatretre. Enketle grener 

er kappet av.    

Synlig 

jordvolum 

Treet anbefales 

ikke flyttet. 

Treet er godt 

etablert på 

voksestedet og 

det er svært 

usikkert på om 

det vil overleve 

en flytteprosess. 

11 Kirsebær 71 cm (70) Treet er i klimaksfasen og 

blir trolig ikke så mye 

større på denne 

vokseplassen. Kirsebær 

har potensial til å bli både 

høyere og bredere ved 

bedre vekstbetingelser. 

Treet har noen 

stammeskader og synlige 

røtter. Enkelte grener er 

kappet. 

Synlig 

jordvolum   

Treet anbefales 

ikke flyttet. 

* målt ved 1 meter over bakken. Mål i parentes er 1,3 meter 
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Figur 1 Nummerering av trærne etter plassering 

 

3 Metode for flytting av trær 

Ved flytting av trær er det viktig å få med så stor rotklump som mulig. Dette 

kan gjøres på følgende måte: 

1) Det graves en grøft rundt trærne. Røtter som stikker ut i grøften skjæres av 

med håndsaks. Grøften lages så stor som mulig. Dvs slik at rotklumpen blir så 

stor som det er mulig å flytte. 

2) Rotklumpen sages fir fra underliggende masser med en vire som dras under 

rotklupen. 

3) Det bankes inn en stålplate eller stålrør under rotklumpen 

4) Montering av stropper for løfting av treet, stammebeskyttere etc 

5) Treet løftes opp på lastebil eller til nytt sted. 

6) På nytt sted dekkes rotklumpen til med jord på sidene. Treet mellomlagres i 

samme nord/sør retning som det hadde opprinnelig.  

7) Treet vannes hver uke/hver 14 dag i vekstsesongen frem til det skal plantes 

på sitt nye sted.  

8) Treet plantes. Treet må plasseres med samme nord/sør retning. 
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9) Treet vannes hver uke/hver 14 dag i vekstsesongen frem til det er etablert, 

dette tar ca 3 år. 

4 Risikotrær – Trær som bør felles for å unngå alvorlige 

skader 

På befaringen ble det observert et tre som kan kategoriseres som et risikotre. 

Dette er en platanlønn. Treet er angrepet av soppen kullskorpe, Kretzschmaria 

deusta. Dette er en svært agressiv råtesopp, som vil føre til at treet brekker ved 

basis. Treet bør felles. 

Det er festet en dynamisk avstivning fra dette treet til platanlønnen som står på 

andre side av innkjørselen. Treet er ikke sterkt nok til å tåle belastningen fra 

dette treet. 

 

Figur 2 Rød markering viser platanlønnen som er angrepet av agresiv råtesopp. 
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Figur 3 Platanlønn som bør felles umiddelbart. 
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