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Utförare:    Beställare: 
SveArb AB    Kristianstad kommun 
Bokgatan 3 B    Industrigatan 72 
214 34 MALMÖ   291 80 KRISTIANSTAD 
 
 
 
 
Besiktningsdatum: 2021-11-23 
 
 
 
Utlåtande angående träd på Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad 
På uppdrag av Ola Rosenqvist på Kristianstad kommun har 5st oxlar, Sorbus intermedia, besiktigats. 
Numrerad karta finns på sida 2 samt bilder på träden finns på sida 3-4. 
Träden står i gräsyta utmed Kockumsgatans västra del på fastigheten Östra Kasern i Kristianstad. 
 
 
Bakgrund 
Kristianstad kommun planerar att bygga en ny skola på fastigheten Östra Kasern 3, 6 och del av 5. 
Trädraden söder om fastigheten kommer eventuellt att påverkas av markarbeten i samband med 
byggandet och träden kommer också att påverka hur marken kan nyttjas. Mot bakgrund av detta 
besiktigas träden för att fastslå trädens vitalitet, biologiska värde, eventuella risker samt kommande 
åtgärdsbehov. 
 
 
Trädens status idag 
De 5 träden utgör en allé som tidigare bestått av cirka 10 träd, och varit sammanhängande. Idag finns 
en lucka i allén på cirka 60 meter mellan träd nr 1 och 2. Därefter är allén sammanhängande igen. 
Träden är cirka 8 meter höga och har en stamdiameter på mellan 50 och 70 cm. Två av de fem träden 
har mycket låg vitalitet (nr 2 och 3) och ett av träden har låg vitalitet (nr 4). Två av träden har normal 
vitalitet (nr 1 och 5). I träden finns en stor mängd död ved och gott om håligheter som troligtvis också 
innehåller en del mulm. Detta gör att det biologiska värdet bedöms som högt. I och med att träden 
står i en allé är de också biotopskyddade enligt Miljöbalken 1998:1252. 
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Hur träden påverkar/påverkas av kommande byggnation 
Enligt förslag till detaljplan kommer det i samband med byggandet av skolan att anläggas 
parkeringsplatser samt en cykel/gångbana intill träden. Sannolikt kommer man då att schakta i 
trädens rotzon vilket kommer att få en negativ påverkan på trädens vitalitet. Det kommer också att 
innebära markkompaktering då tunga maskiner troligtvis kommer att framföras i trädens rotzon. Den 
ökade mänskliga aktiviteten runt och under träden kommer också att förändra kraven som ställs på 
trädens säkerhet och riskklass. 
 
 
Slutsats 
Träd nr 2-4 har så pass låg vitalitet och så stora kronskador att min bedömning är att dessa inte 
kommer att kunna stå kvar som säkra träd under och efter byggnation. Dessa bör därför avverkas 
helt eller högkapas. Träd nr 1 och 5 bedöms kunna sparas förutsatt att åtgärder vidtas för att värna 
trädens rotzon. 
 
 
 

 

Översiktskarta 
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Trädrad 
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Malmö 2021-11-25      
Ort och datum Didrik Andersson. Certifierad arborist 
 


