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Lokalitet: Fv. 119, Ryggeveien – strekning mellom Carsten Ankers vei og Dyreveien. 

Det vises til avtale om å utarbeide en tilstandsbedømming av trær langs Ryggeveien fv. 119, 
strekningen mellom Carsten Ankers gate og Dyreveien.  
Feltarbeid med inspeksjon og innsamling av informasjon om trærne ble foretatt 4, 16 og 23 
desember 2015. 

Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for bestillingen er at det foreligger planer om å etablere ny gang/ sykkelvei på 
begge sider av den aktuelle strekningen. I den forbindelse, vil det for 
prosjekteringsarbeidet, være nødvendig å kjenne til trærnes tilstandsstatus slik at mest 
mulig fakta kan legges på vektskålen når avgjørelser om hvilke trær som må fjernes og 
hvilke trær som eventuelt kan/bør bevares, skal tas. Rapporten vil bidra til å utpeke 
eventuelle risikotrær som absolutt ikke egner seg til bevaring. På den annen side vil 
rapporten også sette fokus på trær som kan være særlig bevaringsverdige og som det bør 
legges nødvendige ressurser og føringer på for å kunne sikre et godt resultat. 
Innhentet informasjon er i tillegg benyttet til å gi et estimat for trærnes restlevetid. 

Metode 
Visuell inspeksjon 
Tilstandsbedømmingen er basert på informasjon innhentet ved visuell inspeksjon og uten bruk 
av teknisk avansert diagnoseutstyr (VTB- Visuell trebedømming). For å avdekke eventuell 
fremskreden råte i den nedre delen av stammen er det dog utført en enkel akustisk test 
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(banketest) ved hjelp av en diagnosehammer. Bruk av mer avansert diagnoseverktøy som 
tomograf, eller resistograf har i dette tilfellet ikke vært ansett som aktuelt, ei heller nødvendig. 
En tilstandsbedømming av denne typen ser på mekanisk kvalitet og vitalitet som to adskilte 
tilstandsområder.  

Mekanisk kvalitet  Mekanisk kvalitet tar for seg mekaniske skader (brekkasjer, påkjørsler, 
hærverk osv.), råteangrep og andre strukturelle svakheter som inngrodd 
bark i greinfester og stammekløfter, sprekkdannelser osv. Treets 
mekaniske kvalitet har avgjørende betydning for kunne vurdere om 
sannsynligheten for brekkasjer og rotvelt er stor eller liten. Mekanisk 
kvalitet i tillegg til treets plassering er avgjørende for i hvilken grad et 
tre vil kunne utgjøre en risiko. 

Vitalitet Treets vitalitet fastsettes etter en samlet vurdering av følgende 
parametere: Strekningsvekst, knopptetthet og knoppstørrelse, 
barkstruktur, sårvedutvikling, skuddavdøing og greindød.  

Prosess 
Inspeksjonsarbeidet starter med å registrere treets karakteristikk, herunder art, mål, livsfase, 
vekstmønster osv.  
Deretter registreres generell informasjon som kan ha betydning for vurderingen av 
vekstforholdene på stedet.  
Neste trinn i prosessen er en systematisk og grundig inspeksjon av alle deler av treet som er 
synlig på observasjonstidspunktet. Det er vanlig å starte med rotsonen og rotutløperne ved 
stammebasis og derfra arbeide seg videre opp stammen til alle hovedgrein- og 
stillasgreinfester (spesielt kraftigvoksende grein) som det er mulig å observere fra bakkenivå. 
Denne inspeksjonen har til hensikt å avdekke alvorlige mekaniske skader, symptomer og tegn 
på fremskreden råte, samt andre strukturelle svakheter av betydning for treets stabilitet.  
Til slutt blir det foretatt en registrering av eventuelle sykdoms- og skadedyrsangrep samt en 
samlet vurdering, av de for årstiden, mest relevante vitalitetsparameterne. 

Restlevetid 
Estimering av restlevetid bygger i hovedsak på informasjon om trærnes vitalitet, men 
mekanisk tilstand, art og eksponeringsgrad for sykdoms- og skadedyrsangrep teller også med 
i prosessen. 
Intervallene som er benyttet i rapporten fremkommer i tabellen under: 

Intervall Beskrivelse 
0-5 Trær med svært alvorlige mekaniske og strukturelle problemer. Sammenbrudd, 

rotvelt ol. kan forventes når som helst innenfor det oppgitte tidsperspektivet 
0-10 Trær med alvorlige mekaniske og strukturelle problemer. Sammenbrudd, rotvelt 

ol. kan forventes når som helst innenfor det oppgitte tidsperspektivet 
0-20 Trær som befinner seg innenfor smitteområde for alvorlige epidemiske 

sykdomsutbrudd (eksempel: almesyke, askeskuddsyke, pærebrann, phytophthora 
m.fl.

<5 Trær med svak vitalitet. Treet vil sannsynligvis være dødt i løpet av 5 år. 
5-10 Trær som viser tydelig tendens til avtagende vitalitet. 
10-20 Friske trær, men enkelte vitalitetsparametere under normalområdet for god 

vitalitet kan forekomme. Begynnende tegn på avtagende vitalitet. 
>20 Friske trær der samtlige vitalitetsparametere befinner seg innenfor 

normalområdet for god vitalitet. 
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 Risiko 
Risiko fastsettes på bakgrunn av en samlet vurdering av følgende 3 forhold: 

1. Sannsynligheten for at en brekkasje, eller rotvelt vil inntreffe
2. Sannsynligheten for at en brekkasje, eller rotvelt vil komme til å inntreffe i

kombinasjon med sannsynligheten for at noe, eller noen kommer til å bli truffet.
3. Konsekvensen av hendelsen om noe, eller noen skulle bli truffet.

Mekanisk robuste trær utgjør liten risiko av betydning fordi sannsynligheten for brekkasje er 
liten. Trær som står i trygg avstand til steder der folk ferdes, eller oppholder seg vil heller ikke 
utgjøre noen vesentlig risiko, selv ikke om sannsynligheten for brekkasje er stor. Skal et tre 
utgjøre noen vesentlig risiko så må det altså ha en vesentlig strukturell svekkelse, stå slik 
plassert at noe, eller noen vil kunne bli truffet og samtidig ha et betydelig skadepotensial 
(konsekvens).  

Numerisk kvalitetsbedømmelse 
Mekanisk kvalitet og vitalitet er bedømt etter en verdiskala som strekker seg fra 0-5 der 
verdien 5 uttrykker absolutt beste kvalitet og verdien 0 den dårligste.  
Verdien 0 benyttes ikke for mekanisk kvalitet. For vitalitet benyttes verdien 0 på trær som er 
helt døde. De øvrige verdiene har følgende betydning: 1, meget dårlig; 2, dårlig; 3, god; 4, 
meget god og 5, særdeles god. 
Ligger tilstanden for en av de to tilstandsområdene (vitalitet og mekanisk kvalitet) mellom to 
hele verdier benyttes halvverdier som for eksempel 3,5. Kvaliteten ligger da mellom god og 
meget god.   

Nummering og kart 
Trærne er nummerert og avmerket på kart slik at de skal være lete å identifisere i terrenget. 
Hver side har sin egen nummerserie og for at de ikke skal blandes er trærne på østsiden av 
veien merket med en «ø» etter nummeret og tilsvarende med en «v» bak nummeret på 
vestsiden av veien. 

Observasjoner 
Lokalitetskarakteristikk 
Samtlige trær står på park og hageareal og med kort avstand til veigrunn. I alt ble det 
registrert 44 trær hvorav 21 befinner seg på østsiden av veien, mens 23 befinner seg på 
vestsiden. Selv om trærne står nær vei med begrenset mulighet for rotutvikling mot veien, har 
de aller fleste individene likevel tilgang til relativt romslige jordvolumer mot hage/ parksiden. 
Det understrekes likevel at den delen av rotplaten som vende mot veisiden, kan være 
underdimensjonert fordi det generelt vil være dårlig vekstforhold for røttene i denne 
retningen. 
Med noen få unntak må tilgangen til vann, mineraler og lys karakteriseres som tilnærmet 
adekvat for de aller fleste trærne.  
Ferdselsfrekvensen langs strekningen trærne står, er konstant og til tider stor. Veien saltes på 
vinterstid, men fordi inspeksjonen fant sted utenom vekstsesongen var det ikke mulig å danne 
seg noe sikkert bilde av i hvilken grad trærne har tatt skade av salteksponeringen. Det er 
likevel tegn som kan tyde på at de særlig spisslønnene ser sliter med det salttrykket de 
eksponeres for.  
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Observasjoner 
Generell karakteristikk 

Treslag 
Av de totalt 45 trærne som omfattes av denne rapporten, ble det registrert 19 spisslønn, 13 
sommereik, 5 parklind, 3 ask, 2 bjerk 1 alm og 1 gran 

Alder Noe over halvparten av trærne er mer enn 100 år. De to eldste eikene kan være 3- 400 år gamle. 
De yngste trærne er ca. 35 år.  

Livssyklusfase 
12 trær er i avviklingsfasen, eller overgangen mellom klimaks og avviklingsfasen, 24 trær er i 
klimaksfasen3 trær er i overgangen mellom vekstfasen og klimaksfasen og 5 trær er i 
vekstfasen. 

Høyde Ikke målt 
Stammeomkrets Stammeomkretsen er målt på samtlige trær. For detaljer skjema brukt under feltregistreringen 
Kronediameter Ikke målt 
Stammehøyde Ikke målt 
Kronetype For detaljer på enkelttrenivå se feltregistreringsskjema som følger vedlagt 
Størrelsesklasse For detaljer på enkelttrenivå se feltregistreringsskjema som følger vedlagt 
Kroneklasse For detaljer på enkelttrenivå se feltregistreringsskjema som følger vedlagt 
Kulturform Samtlige trær som omfattes av rapporten er frikronet 

Vekstforhold generelt 
Samtlige trær står nær veigrunn og mulighet for rotutvikling mot veisiden er derfor begrenset 
i den retningen. Dette fører til at rotutviklingen er relativt ensidig, men siden trærne står på 
park-/hageareal, er muligheten for rotutvikling for de aller fleste individer god mot alle andre 
retninger enn mot veibanen. Begrenset rotutvikling mot veien kan ha medført at enkelte trær 
har en underdimensjonert rotplate. Rotplatens funksjon er å skape motvekt til den 
belastningen som krona utsettes for treet eksponeres for vær og vind. Blir rotplaten for lett, vil 
treet kunne tippe.  
Tilgangen til vann, mineraler og lys er vurdert som tilnærmet adekvat for de fleste av trærne. 
På et begrenset område mellom tre nr. 2-10 er avstanden mellom trærne kortere enn optimalt 
enkelte individer i dette Enkelte trær på østsiden står noe tett og kroneformen preges av at de 
står litt trangt.  

Mekaniske skader, råte og andre strukturelle svakheter 
Mekaniske skader 

Mekanisk skade 
stamme 

Det ble verken registrert omfattende-, eller spesielt mange mekaniske skader av nyere 
dato på noen av trærne. For enkelte individer ble det registrert en del større 
brekkasjeskader av eldre opprinnelse. For ytterligere detaljer på enkelttrenivå 
henvises til feltregistreringsskjemaet. 

Mekanisk skade rot 
Det finnes ingen historisk dokumentasjon, symptomer eller klare tegn på større 
rotskader, men siden trærne står nær vei og annen infrastruktur i bakken, så kan det 
ikke utelukkes at slike skader har forekommet. 

Mekanisk skade 
greiner Det ble registrert en del greinbrekkasje av eldre opprinnelse. 

For ytterligere detaljer på enkelttrenivå henvises til feltregistreringsskjemaet. 

Råteskade 

Stammeråte 
De mest alvorlige råteskadene ble påvist i følgende trær: 8v, 11v, 14v, 17v, 22v, 19ø 
og 20ø. For ytterligere detaljer på enkelttrenivå henvises til feltregistreringsskjemaet. 

Rotråte 

Det ble påvist raspskjellsopp på tre nr. 20 vest. Dette er en typisk rotråtesopp som er å 
betrakte som middels aggressiv. Utbruddet dekker ca. 30- 40 % av stammeomkretsen 
ved basis. Ellers er rotråte vanskelig å påvise. Det er sannsynlig at rotråte forekommer 
i flere individer – spesielt de med dårligst vitalitet. 

Greinråte Det ble ikke påvist spesielle tilfeller med greinråte i noen av trærne, men dette kan 
være vanskelig å observere fra bakkenivå. 

For ytterligere detaljer på enkelttrenivå henvises til feltregistreringsskjemaet. 
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Andre strukturelle svakheter 

Inngrodd bark 
De mest alvorlige tilfellene av inngrodd bark ble registrert på følgende individer: 7v, 
8v, 19ø og 20ø.  

Overtyngde Særlig sterktvoksende stillasgreiner med betydelig overtyngde forekommer på 
forholdsvis mange av trærne, men ingen tilfeller kan karakteriseres som ekstreme. 

Sprekkdannelser Sprekkdannelse av mulig alvorlig karakter ble kun registrert på tre nr. 18. 

For ytterligere detaljer på enkelttrenivå henvises til feltregistreringsskjemaet. 

Sykdom og skadedyr 

Sykdom 

Det ble ikke registrert tegn, eller symptomer på andre sykdommer enn 
råte i noen av trærne. Sykdomsangrep lar seg imidlertid best påvise i 
vekstsesongen så angrep som eksempelvis askeskuddsyk kan ikke helt 
utelukkes. 

Skadedyr Det ble heller ikke registrert tegn, eller symptomer på skadedyrangrep 
på noen av trærne.  

Abiotiske skader 

Abiotiske skader som frostskader, tørkestress, saltskader ol. er også 
vanskelig å påvise utenom vekstsesongen. 
Forholdsvis stor andel av lønnetrærne viser tydelige tegn på 
vitalitetssvikt og det er mer sannsynlig, enn usannsynlig at veisalt 
sammen med andre forhold bidrar til å stresse trærne.  

Vitalitet 
For de aller fleste eikene ligger verdiene innenfor normalområdet fra middels god til god 
vitalitet. For spisslønnene er situasjonen dårligere. Her ligger parameterverdiene på godt 
under middels og flere individer har så dårlig vitalitet at de må regnes som døende. Årsaken er 
sannsynligvis en kombinasjon av en for arten høy alder og at trærne står eksponert plassert i 
forhold til veisalt. 
Best vitalitet hadde de 5 yngre parklindene (nr:1-5v) ved Melløsparken. Vitaliteten ble for 
samtlige individer fastsatt til 4 som tilsvarer meget god vitalitet. For ytterligere detaljer på 
enkelttrenivå henvises til resultatoversikten. 

Resultat 
Resultatet av tilstandsbedømmingen presenteres i tabellen under. I tillegg til at 
tilstandsområdene vitalitet og mekanisk (strukturell) kvalitet er bedømt separat, er det også 
foretatt et estimat for trærnes forventede restlevetid, samt foretatt en risikovurdering. 
I tillegg er det foretatt en vurdering av trærnes egnethet i forhold til en eventuell bevaring. Et 
tre kan godt være betraktet som bevaringsverdig i kraft av kulturhistorisk tilknytning, 
naturhistorisk verdi/betydning, eller i kraft av en funksjon, men et slikt tre er ikke 
nødvendigvis egnet til bevaring. For at et tre også skal være egnet til bevaring må tilstanden 
være generelt god, ha en forventet restlevetid på mer enn 10 år, helst mer og det må ikke 
representere noen betydelig risiko. 
Trær med alvorlige strukturelle svakheter og som utgjør en uakseptabel stor risiko er merket 
med rød skrift i tabellen. Enkelte trær med svak vitalitet og som kan regnes som døende kan 
også være merket med rød skrift. Alle merket med rød skrift er også vurdert som uegnet til 
bevaring. En del trær med mindre alvorlige strukturelle svekkelser, eller med et begrenset 
livspotensial er gitt betegnelsen mindre egnet til bevaring. 
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Nr: Treslag Mekanisk kvalitet Vitalitet Restlevetid Risiko Egnethet til bevaring 

1 v Parklind, Tilia x europaea 4,0 4,0 >20 Lav Egnet, men kan erstattes 
2 v Parklind, Tilia x europaea 4,0 4,0 >20 Lav Egnet, men kan erstattes 
3 v Parklind, Tilia x europaea 4,0 4,0 >20 Lav Egnet, men kan erstattes 
4 v Parklind, Tilia x europaea 4,0 4,0 >20 Lav Egnet, men kan erstattes 
5 v Parklind, Tilia x europaea 4,0 4,0 >20 Lav Egnet, men kan erstattes 
6 v Sommereik, Quercus robur 3,5 3,5 >20 Lav Godt egnet 
7 v Sommereik, Quercus robur 2,5 3,5 0-10 Høy Uegnet 
8 v Spisslønn, Acer platanoides 2,0 2,0 0- 5 Høy Uegnet 
9 v Sommereik, Quercus robur 3,5 3,5 > 20 Lav Godt egnet 

10v Sommereik, Quercus robur 3,5 3,5 > 20 Lav Godt egnet 
11v Spisslønn, Acer platanoides 1,5 2,0 <5 Høy Uegnet 
12v Alm, Ulmus glabra 4,0 4,0 >20 Lav Godt egnet 
13v Sommereik, Quercus robur 4,0 4,0 >20 Lav Godt egnet 
14v Spisslønn, Acer platanoides 2,0 2,0 <5 Høy Uegnet 
15v Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,0 <5 Moderat Uegnet 
16v Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,5 5-10 Moderat Mindre egnet 
17v Spisslønn, Acer platanoides 2,0 1,5 <5 Moderat Mindre egnet 
18v Ask, Fraxinus excelsior 2,5 2,5 10-20 Lav Egnet 
19v Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,0 5-10 Moderat Mindre egnet 

20v Ask, Fraxinus excelsior 3,5 2,5 0-10 Høy Uegnet 
21v Ask, Fraxinus excelsior 5,0 2,5 5-10 Lav Godt egnet 
22v Spisslønn, Acer platanoides 1,0 2,0 0-3 Meget høy Uegnet! 
23v Spisslønn, Acer platanoides 3,5 3,0 10-20 Lav Egnet 

24v Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,5 5-10 Mod Mindre egnet 
1ø Sommereik, Quercus robur 4,0 3,5 >20 Lav Særlig godt egnet 
2ø Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,5 10-20 Lav Egnet, men kan erstattes 
3ø Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,5 10-20 Lav Egnet, men kan erstattes 
4ø Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,5 10-20 Lav Egnet, men kan erstattes 
5ø Bjerk, Betula sp. 3,0 3,5 10-20 Lav Egnet 
6ø Spisslønn, Acer platanoides 2,0 2,0 0-10 Høy Uegnet 
7ø Ask, Fraxinus excelsior 3,0 1,5 <5 Moderat Mindre egnet 
8ø Spisslønn, Acer platanoides 2,0 2,5 5-10 Lav Mindre egnet 
9ø Gran, Picea abies 4,0 2,5 5-10 Lav Mindre egnet 

10ø Sommereik, Quercus robur 2,5 3,0 >20 Lav Godt egnet 
11ø Sommereik, Quercus robur 3,5 3,0 >20 Lav Godt egnet 
12ø Sommereik, Quercus robur 4,0 3,0 >20 Lav Godt egnet 
13ø Ask, Fraxinus excelsior 2,5 3,0 10-20 Moderat Egnet 
14ø Sommereik, Quercus robur 3,5 2,5 >20 Lav Særlig godt egnet 
15ø Bjerk, Betula sp. 4,5 4,0 >20 Lav Egnet 
16ø Sommereik, Quercus robur 4,0 3,0 >20 Lav Godt egnet 
17ø Sommereik, Quercus robur 4,0 3,0 >20 Lav Godt egnet 
18ø Sommereik, Quercus robur 2,5 3,0 10-20 Lav Mindre egnet 
19ø Spisslønn, Acer platanoides 1,0 1,0 0-3 Meget høy Uegnet 

20ø Spisslønn, Acer platanoides 1,5 1,5 0-5 Høy Uegnet 
21ø Spisslønn, Acer platanoides 2,5 2,0 5-10 Lav Mindre egnet 

Resultat 
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Konklusjon 

Risiko 
Gjennom oppdraget er det avdekket 2 trær som er plassert i nest høyeste risikokategori. Den 
høyeste ville innebære en akutt situasjon der veien måtte stenges umiddelbart. Tre nr. 19ø og 
22 v ble begge plassert i risikokategori meget høy risiko. Denne kategorien benyttes for trær 
med så alvorlige mekaniske skader og strukturelle svekkelser at en total brekkasje 
sannsynligvis vil inntreffe i nær fremtid. Det vil si at det med stor sannsynlig vil finne sted en 
total brekkasje innenfor et tidsperspektiv på 0-3 år. For at et tre kan plasseres i denne 
kategorien, må det også stå slik plassert at en total, eller delbrekkasje, vil kunne medføre 
alvorlige konsekvenser for materielle verdier, liv og helse. Trær i denne kategorien må fjernes 
raskest mulig. 
Tre nr. 7v, 8v, 11v,14v,20v, 6ø og 20ø er plassert i kategori høy risiko. Forskjellen for trær i 
denne kategorien og kategori meget høy risiko er at svekkelsene som er påvist ikke er like 
fremskredne på inspeksjonstidspunktet. Det kan også være at trær i denne kategorien står 
annerledes plassert i forhold til sannsynlig fallretning. For eksempel: Dersom den mest 
sannsynlige fallretning ikke går på tvers av veien, men på langs av veien slik at bare deler av 
treet vil falle inn over veien, kan kategori høy risiko være mest aktuell å bruke. Konsekvensen 
ved at et tre faller på tvers av veien i forhold til langs veien må kunne forventes å være større 
og mer alvorlige. Den brukes også i de tilfeller der svekkelsene er noe mindre fremskredne. 
Trær i kategori høy risiko er tilnærmet like uforutsigbare som de tilfeller som plasseres i 
kategori meget høy risiko. 

Av i alt 45 er 9 trær utpekt som risikotrær. Uavhengig av fremdriften i 
gang/sykkelveiprosjektet langs strekningen, anbefales det at disse 9 trærne felles så snart som 
mulig.  

Egnet/uegnet til bevaring 
I resultatoversikten er det skilt ut hvilke trær som er særlig godt egnet til bevaring, godt egnet 
til bevaring, egnet til bevaring, mindre egnet til bevaring og uegnet til bevaring. Trær som 
utgjør en risiko, eller som har begrenset levetid til under 10 år er uegnet til bevaring. 10 trær 
ble plassert i denne kategorien.  
De to aller største eikene ble plassert i kategori særlig godt egnet til bevaring. Dette gjelder 
tre nr. 1ø og 14ø. Begge trærne har en stammeomkrets på over 5 meter, er vitale og av god 
mekanisk kvalitet. Trærne har stor betydning for biologisk mangfold og har stor 
økotjenestekapasitet. I tillegg fremstår trærne som noen markante kjemper i landskapet. 
11 trær er plassert i kategori godt egnet til bevaring. Av disse var det 10 eiketrær og en ask. 
De 5 unge lindetrærne (1-5ø) er alle egnet til bevaring, men de er ikke større enn at de kan 
erstattes likt mot likt om det benyttes litt større trær. 
De resterende trærne er plassert i kategori mindre egnet. 

Rapporten viser at det er eikene som kommer best ut av samtlige områder som er bedømt. 
Med unntak av 2 individer (nr. 7v og 18ø), er alle eikene godt, eller særlig godt egnet til 
bevaring. 
Eik med omkrets over 200 cm er i naturmangfoldloven utpekt som utvalgt naturtype og er i 
praksis å anses som fredet. Av de til sammen 13 eikene denne rapporten omfatter, hadde 8 av 
trærne en omkrets på mer enn 200 cm. 
Å forsere en ny gang sykkelvei over rotsonen på trær uten samtidig å påføre røttene alvorlig 
skade er utfordrende, men ikke umulig – det vil bare kreve noen helt spesielle tiltak. 



FOTOBILAG RYGGEVEIEN Fv. 119  – Vestsiden. Strekning mellom Fv.118 og 

Dyreveien 

Figur 1. På bildet ser vi en rekke med 5 relativt unge lindetrær. Bildet er tatt fra sør mot nord og er ment å gi en oversikt over 
registreringsområdet ved Melløsparken. Trærne på bildet er nr. 1-5 vest 

Figur 2. Bildet er tatt fra nord mot sør og trærne til høyre står på vestsiden av veien mot Melløsparken. I forgrunnen ser fra 
tre nr. 1 og nederst i bildet kan vi skimte tre nr. 6. 
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Figur 3. Tre nr. 7 har 2 kodominante stammer og det er i ferd med å utvikle seg inngrodd bark i sammenføyningen mellom 
stammene. På bildet ser vi at det har dannet seg en sprekk i sammenføyningen. Sammenføyningen er svak og 
sannsynligheten for at kløften spjærer og treet kollapser helt øker i takt med treets vekst. Treet er mindre egnet til bevaring 
og bør fjernes. Alternativt kan treet sikres med barduner. 

Kodominante stammer. 

Oppsprekking i sammenføyningen 

indikerer inngrodd bark 



 

Figur 4. Treet nærmest i bildet er tre nr. 11. Den nederste blå pilen viser til et område med stor råteutbredelse. Råten er 
forårsaket av en brekkasje, eller feil utført beskjæring som fant sted for 15- 20 år siden. Råteskaden er kompleks og 
medfører en betydelig svekkelse og sannsynligheten for brekkasje er større enn hva som bør tolereres ved en trafikkert vei. 
Den øverste pilen viser til en tidligere toppbrekkasje. Treet er ellers lite vitalt og utgjør allerede en uakseptabel stor risiko. 
Treet er ikke egnet til bevaring og bør felles. 
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Figur 5. Bildet viser tre nr. 11 med fokus på råteinngangen som sitter ca. 8-9 meter oppe på hovedstammen. 



Figur 6. Bildet over viser først og fremst tre nr. 14, spisslønn. Treet har en større død gren henger løst oppe i krona. Det er 
spor etter flere brekkasjer og overlappende råtelommer i krona. Treet er døende og lite egnet til bevaring. 
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Figur 7. Tre nr. 17, spisslønn. Treet er døende og har mange overlappende råtelommer på i stammen. Egner seg dårlig til 
bevaring. 
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Figur 8. Tren r 18, ask. Dette er et yngre tre uten spesielle kvaliteter. 
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Figur 9. Tre nr. 19, spisslønn. Flerstammet med stor belastning på stammekløftene. Bildet viser en større mekanisk skade. 
Isolert sett ingen kritisk skade, men treet har også flere overlappende råtelommer. Tegn til skuddavdøing i den øvre delen av 
krona som vender mot vest. 
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Figur 10. Tren nr. 20, ask. Det ble registrert raspskjellsopp med 2 utbrudd ved basis. Dette betyr at treet har en middels 
fremskreden rotråte. Det ble også registrert skuddavdøing i toppen av krona samt enkelte døde greiner. Treet er ikke egnet 
til bevaring. Treet utgjør en risiko og bør felles. 
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Figur 11. Tre nr. 20, ask. Rester etter raspskjellsopp ved basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 12. Tre nr. 21. Treet ser stort og fint ut, men har flere utbrudd av råtesopp på stammen. Soppen er identifisert, men det 
er ingen tvil om at dette er en råtesopp. Dette er et klart tegn på fremskreden stammeråte og treet vil knekke midtveis oppe 
på stammen. Treet utgjør en alvorlig risiko og må fjernes snarest mulig. 
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Figur 13. Tre nr. 21, spisslønn. Her ser vi flere utbrudd av råtesopp på stammen. Råten sitter strategisk plassert og er 
overlappene med flere råtelommer i stammen. Situasjonen forverres gradvis og sannsynligheten for total stammebrekkasje 
er i dette tilfellet meget stor. Treet utgjør en alvorlig risiko og må fjernes snarest. 
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Figur 14. Tre nr. 24, spisslønn. Treet har løvtrekreft like over basis. Ikke kritisk på det nåværende stadiet, men svekker 
stammens styrke gradvis år for år. 

24 

24 



FOTOBILAG RYGGEVEIEN Fv. 119 - Østsiden. Strekning mellom Fv.118 og 
Dyreveien 

 

Figur 1. Bildet viser tre nr. 1ø, som er det største treet som ble registrert. Treet har særdeles høy estetisk verdi, har stor 
produkskapasitet innenfor økotjenster og stor betydning for biologisk mangfold. 

 

 

Figur 2. Oversiktsbilde av trær på østsiden av veien. Tre nr. 3 og 9 er for det meste skjult av nabotrær. 
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Figur 3. Tre nr. 1, eik. Et i særklasse flott tre og sjelden godt eksponert. Treet har meget høy estetisk verdi, har lite skader og 
har god vitalitet. Treet egner seg godt til bevaring. Treet er også viktig for biologisk mangfold. 

 

Figur 4. Samme tre som over, men her sett fra øst mot vest. 

 

 

 

 

 



 

Figur 5. På dette bilde ser vi tre nr. 5, en bjerk i forgrunn, og tre nr. 4, spisslønn like bak. Trærne står på rekke og sammen 
bidrar de til å skape en alléeffekt.  

 

Figur 6. Tre nr.6 spisslønn. Treet har et ståltau som er i ferd med å strangulere stammen. En stoffstykke har blitt lagt mellom 
ståltauet og barken. Tanken var sikkert at dette skulle begrense skaden. Slike skader kan kompromittere statikken og øke 
sannsynligheten for en total brekkasje. 

 



Figur 7. Oversiktsbilde som viser plasseringen av trærne fra nr. 8-14 

Figur 8. På dette bilder ser vi spesielt tre nr. 14, eik. Treet er meget stort og gammelt uten alvorlige skader eller strukturelle 
svakheter. Dette treet er meget godt egnet til bevaring 
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Figur 9. Tre nr 18, eik. Bildet viser først og fremst lokaliseringen av tre nr 18ø. Bildet viser også at på denne strekningen står 
trærne relativt spredt. 

 

 

Figur 10 og 10B (til høyre). Tre nr. 18. Beskjæringssåret på stammen viser at en større stillasgrein er blitt fjernet. Treet deler 
seg med 2 stammer fra ca. 3 meter. Fra stammekløften og ned til basis er det dannet seg en sprekk som ser ut til å gå tvers 
gjennom stammen. Kraftig reaksjonsveddannelse rundt sprekken på nordsiden indikerer at området under stammekløften 
står under større belastning og treet forsøker å kompensere en svekkelse ved å bygge mer ved. På sårflaten ser vi også at et 
sopplegeme er under utvikling. Mest sannsynlig dreier det seg om eikemusling, men det kan også være svovelkjuke. Begge 
angriper kjerneveden. Sannsynligheten for total stammebrekkasje er relativt stor når treet utsettes for sterk vind. Treet er 
dårlig egnet til bevaring. 
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Figur 11. Tre nr. 19, spisslønn. Treet har en større stammebrekkasje og det er omfattende utbrudd av lønnekjuke i kløften 
mellom de to gjenværende stammene. Treet kan kollapse uten videre forvarsel og utgjør en vesentlig risiko fordi deler av 
treet vil med stor sannsynlighet falle ut i veien. Treet må felles snarest mulig. 

 

Figur 12. og 12 b. Tre nr. 19. Bildet viser massivt utbrudd av lønnekjuke i kløften mellom de to stammene. 
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Figur 13 og 13 b (til høyre). Tre nr.  20, spisslønn. Treet har massiv råtedannelse ved basis og det er flere utbrudd av 
råtesopp opp langs stammen. Treet har også en mindre stamme som er helt død. Treet utgjør en risiko for ferdsel og 
opphold og må felles så snart som mulig. 
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Syykdom
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Vitalitetsparam
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Tiltak og prioritet

Kommentarer

1 v
Parklind,
Tilia x europaea V 35 12 S 123 SKD Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok

høy 
mid ob

U gt t e på ca 30 35 å  God e st, e  t e ge
en del beskjæring; først og fremst 
oppbyggingsbeskjæring

2 v
Parklind,
Tilia x europaea V 35 12 S 133 SKD Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok

høy 
mid ob

g   p      g
en del beskjæring; først og fremst 
oppbyggingsbeskjæring

3 v
Parklind,
Tilia x europaea V 35 12 S 110 SKD Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok

høy 
mid ob

g   p      g
en del beskjæring; først og fremst 
oppbyggingsbeskjæring

4 v
Parklind,
Tilia x europaea V 35 12 S 116 SKD Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok

høy 
mid ob

g   p      , g
en del beskjæring; først og fremst 
oppbyggingsbeskjæring

5 v
Parklind,
Tilia x europaea V 35 12 S 123 SKD Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok

høy 
mid ob

g   p      g
en del beskjæring; først og fremst 
oppbyggingsbeskjæring

6 v
Sommereik,                
Quercus robur V/K

60 
70 15 M 170 KD Fk SD ? ok ok ok ok ok ok ok mid

7 v
Sommereik,                
Quercus robur V/K 80 18 L 235 SKD Fk SD ? ok ok ok ib ! ok ok mid

Fell 
Ba ?

treet deler seg med to stammer ca. 50 cm o.b. 
Inngrodd bark i sammenføyning. Moment lavt 
pga liten vinkel mellom vektarmene. Dette 
reduserer sannsynligheten for brekkasje. Kan 
barduneres

8 v
Spisslønn,
Acer platanoides K/A 120 22 L 245 KD Fk SD ? b-eo ok ! ib !! ok ok sva Fell

 g     j
råtelommer i stammen. Treet virker 
uforutsigbart

9 v
Sommereik,                
Quercus robur K

50 
60 16 M 155 SKD Fk SD ? ok ok ok ok ok ok ok mid

10 v
Sommereik,                
Quercus robur K 120 22 L 232 AD Fk SD ? ok ok ok ok ok ok ok mid

Fv. 119  Ryggeveien - Vestsiden

Id og karakteristikk Mekaniske forhold Vit. Faktorer

Alder er beregnet utfra en antatt gjennomsnittlig sekundær tykkelsesvekst på 3 mm per år.  Høyden er ikke målt, men kun bedømt etter øyemål. Feilmargin 10- 15 %
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11v
Spisslønn,
Acer platanoides A 18 233 Dc Fk d ok* ok ok !! V dårlig ok ok Avtag F toppbrekkasje + overlappende råtelommer

12v
Alm,
Ulmus glabra V/K 19 178 Dc Fk d ok* ok ok ok ok God ok ok God

13v
Sommereik,                
Quercus robur K 18 185 Dc Fk Sd ok* ok ok ok ok God ok ok God

14v
Spisslønn,
Acer platanoides A 21 240 Dc Fk Sd ok* ! ok !! W dårlig ok ok Avtag F

mange brekkasjer, overlappende råtelommer, 
stor løs grein i krona!

15v
Spisslønn,
Acer platanoides K/A 18 210 Dc Fk Sd ok* ok ok ! W dårlig ok ok Avtag F

mye dødt i krona, en del 
overlappenderåtelommer sannsynlig

16v
Spisslønn,
Acer platanoides K 23 282 Dc Fk Sd ok* ok ok ! W ming ok ok Avtag Ko

sannsynlig noen overlappende skjulte 
råtelommer

17v
Spisslønn,
Acer platanoides A 20 180 Dc Fk Sd ok* ! ok !! W dårlig ok ok Avtag F

greinbrekkasjer og mange overlappende skjulte 
råtelommer

18v
Ask                      
Fraxinus excelsior K 9 116 Dc Fk D ok* ok ok ok ok midg ok ok Avtag

19v
Spisslønn,
Acer platanoides K/A 23 243 Dc Fk D ! ! ok ! V dårlig ok ok Avtag F? skjulte råtelommer, svak kløft,

20v
Ask                      
Fraxinus excelsior K/A 25 289 Dc Fk D ! ok !!! !! ok midg

råte-
sopp ok Avtag F

Raspskjellsopp ved basis dekker ca 40 % av 
omkretsen ved basis.

Fv. 119  Ryggeveien - Vestsiden
Id og karakteristikk Mekaniske forhold Vit. Faktorer

*Mekanisk skade rot: Ok benyttes når det verken er påvist tegn, eller symtomer på rotsakde. Det betyr ikke at slik skade ikke likevel kan forekomme. Trærne står imidlertid plassert
nær vei og det er ikke usannsynlig at de har en ukjent skadehistorikk som kan relateres til konflikt i forbindelse med ivaretakelse av vei og infrastruktur.
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21v
Ask                      
Fraxinus excelsior K L 175 Ec Fk D ok ok ok ok ok god ok ok Avtag

22v
Spisslønn,
Acer platanoides A Xl 273 Dc Fk D ok ok ! !!!! V dårlig

råte-
sopp ok Dårlig F

Kjuker medutbrudd flere steder på stammen 
innenfor 1 meter. Ikke identifisert

23v
Spisslønn,
Acer platanoides K Xl 238 Dc Fk D ok ok ok ok ok ok ok ok Norm Vb

Treet trenger vedlikeholdsbeskjæring. 
Nødvendig også for lyspunkt

24v
Spisslønn,
Acer platanoides K L 261 Dc Fk D ok ok ok ok V+ot ming ok ok Avtag

skuddbolle med dødt vedvev på hovedstammen. 
Udramatisk men må kontrolleres

Fv. 119  Ryggeveien - Vestsiden

Id og karakteristikk Mekaniske forhold Vit. Faktorer
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1ø
Sommereik,                
Quercus robur K 12 XXL 553 Dc Fk D ok ok ok ok ok God ok ok* Norm Kr Fantastisk tre!

2ø
Spisslønn,
Acer platanoides K 12 M 150 Dc Fk Sd ok ok ok ok ok Midg ok ok* Avtag 2-stammet

3ø
Spisslønn,
Acer platanoides K 12 M 144 Dc Fk Sd ok ok ok ok ok Midg ok ok* Avtag 2-stammet

4ø
Spisslønn,
Acer platanoides K 12 M 146 Dc Fk Sd ok ok ok ok ok Midg ok ok* Avtag

5ø
Bjerk
Betula sp. K 20 L 176 Ec Fk Sd ok ok ok ok ok God

heks-
kost ok* Norm

6ø
Spisslønn,
Acer platanoides K/A 18 L 189 Ec Fk D ok ! ok ok !! God ok ok* Avtag F?

Treet har et tynt ståltau strammet runt stammen 
ca. 7 meter ob. Er i ferd med å gro inn veden og 
strangulere. Tegn til skuddavd.

7ø
Ask                      
Fraxinus excelsior K 14 M 124 Dc Fk Sd ok ok ok ok ok God ok ok* Dårlig Synlig større råtelomme på stammen ca 6 mob.

8ø
Spisslønn,
Acer platanoides K 16 M 150 Dc Fk Sd ok ! ok ! ok Ming ok ok* Avtag Sjekk bilder

9ø
Gran
Picea abies K/A 19 M 145 Ec Fk Sd ok ok ok ok ok God ok ok* Avtag Glissent bar

10ø
Sommereik,                
Quercus robur K 19 L 198 Dc Fk Sd ok ok ok ok ok Ming ok ok* Norm

Treet er tidligere toppet og krona er preget av 
dette. Kaotisk kronestruktur

Vit. FaktorerMekaniske forholdId og karakteristikk

Fv. 119  Ryggeveien - Østsiden

*Abiotiske skader: Det er sannsynlig at trærne er en del påvirket av veisalt. Symptomene er vanskelig å avvlese etter bladfall, men skuddavdøing, avtagende vekst, heksekoster ble
påvist i flere av trærne.
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11ø
Sommereik,                
Quercus robur K 21 L 206 Dc Fk Sd ok* ! ok ok ok God ok ok Norm Større tapp står igjen etter brekkasje

12ø
Sommereik,                
Quercus robur K 21 L 184 Ec Fk Sd ok* ok ok ok ok God ok ok Norm

13ø
Ask                   
Fraxinus excelsior K 21 L 330 Dc Fk D ok* ok ok ok ok Midg ok ok Norm Kr En del døde greiner over veien bør fjernes

14ø
Sommereik,                
Quercus robur K 22 XXL 517 Dc Fk D ok* ok ok ok ok God ok ok Avtag Kr Noe dødt i krona som bør fjernes

15ø
Bjerk                    
Betula sp. K 20 L 174 Ec Fk D ok* ok ok ok ok God ok ok Norm Fin bjerk, ca 60-70 år gammel

16ø
Sommereik,                
Quercus robur K 18 L 230 Dc Fk D ok* ok ok ok ok God ok ok Norm

17ø
Sommereik,                
Quercus robur K 22 XL 224 Dc Fk D ok* ok ok ok ok God ok ok Norm

18ø
Sommereik,                
Quercus robur K 22 XL 270 Dc Fk D ok* ok ok ok sprekk God ok ok Norm

Større stillasgrein fjernet. Trolig eikemusling i 
tidlig fase under utvikling på sårflaten.

19ø
Spisslønn,                  
Acer platanoides A 20 XL 181 Dc Fk D eo !!! !!! !!!! IB!! Dårlig

råte-
sopp ok Svak F 2 større brekkasjer, påvist lønnekjuke

20ø
Spisslønn,                  
Acer platanoides A 20 XL 284 Dc Fk Sd ok* eo !! !!! IB!! Dårlig

råte-
sopp ok Avtag F Råtesopp ble ikke identifisert

*Mekanisk skade rot: Ok benyttes når det verken er påvist tegn, eller symtomer på rotsakde. Det betyr ikke at slik skade ikke likevel kan forekomme. Trærne står imidlertid plassert 
nær vei og det er ikke usannsynlig at de har en ukjent skadehistorikk som kan relateres til konflikt i forbindelse med ivaretakelse av vei og infrastruktur.                                                                                                        
18. Trolig eikemusling under utvikling på en større sårflate 30X30 cm 2,5 meter over basis. Treet har også en større sprekk fra basis og opp til stammekløften der hovedstammen 
deler seg med to sekundærstammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
19. Treet hadde opprinnelig 4 stammer, men to har allerede brukket. Den ene er brukket ved basis, mens den andre brakk en stykke opp på stammen. Det ble registrert massive 
angrep av lønnekjuke flere steder på stammen og ved basis. De to resterende stammene vil potensielt kunne falle over veien. En del av treet er også helt dødt.

Fv. 119  Ryggeveien - Østsiden

Id og karakteristikk Mekaniske forhold Vit. Faktorer
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21ø
Spisslønn,                  
Acer platanoides K 17 M 165 Dc Fk D ok ok ok ok sprekk midg ok ok Avtag

Fv. 119  Ryggeveien - Østsiden

Id og karakteristikk Mekaniske forhold Vit. Faktorer
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