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1

Innledning

Trær i byen er noe som engasjerer bergenserne, noe som særlig kommer til uttrykk når
store trær fra tid til annen må vike for ny bebyggelse. I takt med at bergenserne blir flere
og byen fortettes, blir byens trær og grønne lunger satt under et stadig større press. I en
tett og moderne by er det mange faktorer som truer bytrærne. For at Bergen skal forbli en
grønn storby, der bytrærne setter et tydelig preg på bybildet, er det behov for å utarbeide
en forvaltningsplan for bytrær. En slik forvaltningsplan skal både sørge for at eksisterende
trær ivaretas på en god måte og gi føringer for hvor nye bytrær skal beplantes.
Strategiplanen er første del av en todelt forvaltningsplan for bytrær i Bergen. Planen tar
for seg trær som tema, og setter trærne i en økologisk, kulturhistorisk og landskapsarkitektonisk sammenheng. Planen gir føringer for hvordan bytrær i Bergen kan forvaltes på
en god og forutsigbar måte.

Definisjon

på bytre

99 Med bytrær menes trær i offentlige parker, byrom, bygater og annen offentlig grønnstruktur. Bytrær må ha en stammeomkrets på minimum 70 cm, målt en meter over
bakken. Plantede trær på offentlig grunn regnes uansett stammeomkrets som bytrær.

Figur 1. Eksempler på bytrær. Foto: Anders Søyland

Visjon
99 Bytrær skal ha en betydelig plass i bybildet.

Målsetning
99 Bytrær skal ivaretas der hvor de har en verdi.
99 Bytrærs økologiske betydning skal aktivt utnyttes.
99 Det skal tilstrebes en rikere variasjon i bytrærnes artssammensetning og estetiske
uttrykk.
99 Trær skal gis tilstrekkelig areal og gode vekstvilkår.
99 Bytrær som må felles av sikkerhetshensyn eller av andre årsaker, skal erstattes.
99 Antall trær i byen, både solitær- og alletrær økes etter anbefalinger i beplantningsplan.
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1.1 Bytrær i Bergen i et historisk perspektiv
Trær har en lang tradisjon i Bergen bys historie. Allerede på 1500-tallet, etter de store
bybrannene i 1561 og 1582, ble det påbudt med treplanting i byen som et brannverntiltak.
Bytrærne var i gamle dager gjerne viktige samlingssteder. Et eksempel på dette var lindetreet på Klosterhøyden, som på folkemunne ble kalt «Pratebommen». På 1700-tallet medførte barokkens idealer at trær ble innført som arkitektoniske elementer i byen, og bl.a.
Kalfaralléen stammer fra denne tiden. Mot slutten av 1800-tallet oppsto det i storbyer i
Europa en økt interesse for gatetrær og beplantede bulevarder. Denne trenden spredte seg
også til Bergen og resulterte i beplantning av sentrale gater og parkanlegg som Byparken,
Nygårdsparken, Ole Bulls Plass og alleene ved Klosteret og i Lars Hilles gate.
Bergens syv fjell var lenge uten trær som følge av intensivt beitedyrhold. I 1865 fikk imidlertid en ansamling prominente herremenn, den såkalte Fireskillingsklubben, det for seg
at byfjellene skulle beplantes. Skilling ble samlet inn til «beklædning af Bergens fjelde»
og Bergens Skov- og Træplantningsselskab ble stiftet i 1868. Snart var man i gang med å
omforme de nakne fjellene rundt byen til de grønne fjellsidene som vi kjenner i dag.

Figur 2. Parti fra Klosteret ca.1925.

Foto: Atelier KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

1.2 Trærs juridiske vern
Trær har i utgangspunktet et svakt juridisk vern og grunneier står som regel fritt til
å felle eller beskjære trær på egen eiendom. Unntaket er enkelttrær som er vernet i
henhold til kulturminneloven eller naturvernloven. Muligheten til å frede enkelttrær
ble imidlertid fjernet da Naturvernloven ble erstattet av Naturmangfoldloven. Trær
kan likevel vernes ved en såkalt administrativ fredning og på kommunal grunn kan
f.eks. trær fredes administrativt gjennom et kommunalt vedtak. Trær kan også sikres i
reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dette kan f.eks. gjøres ved
å markere en hensynssone rundt treet som skal sikres, for så å knytte bestemmelser til
denne hensynssonen. Hensynssonen bør være såpass stor at denne inkluderer hele treets
rotsone. Selv om Naturmangfoldloven ikke gir anledning til å verne enkelttrær, inneholder loven bestemmelser som sier at det skal tas et særskilt hensyn til forekomster av
utvalgte naturtyper. En slik utvalgt naturtype er hul eik. Naturtypen hul eik er definert
som eiketrær med synlige hulheter, eller som har en stammeomkrets på over 200 cm
målt i brysthøyde.
For valtningsplan for by trær i Bergen • Del 1 Strategiplan • 2016
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2

Bytrærnes funksjon og betydning

2.1 Økosystemtjenester
Bytrær har stor økologisk verdi. Verdiene kan bl.a beskrives i form av støttende, forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester som bytrær yter overfor bysamfunnet. Eksempel på en støttende økosystemtjeneste er bevaring av naturmangfold, f.eks.
ved at treet er levested for sjeldne arter. Med forsynende økosystemtjenester menes at
grønnstrukturen forsyner oss med produkter eller goder, f.eks. matproduksjon. Regulerende økosystemtjenester innebærer bl.a. lokal klimaregulering, støyreduksjon, bedring
av luftkvalitet, opptak og lagring av CO2 og fordrøyning av overflatevann. Bytrær tilfører byen estetiske kvaliteter og er viktige for folks mentale og fysiske helse. Slike økosystemtjenester er eksempler på kulturelle tjenester.
2.2 Levested for dyr og innsekter
Trær i byen er levested for en rekke arter av bl.a. fugler, innsekter og andre virvelløse
dyr. «Urbane» pattedyr som flaggermus og ekorn er også avhengige av trær i byens
parker og grøntområder. Bytrærne fungerer som habitat for ulike arter mose, lav og
sopp. Ettersom mange bytrær, særlig i de historiske parkene, ofte får vokse seg gamle
og utvikle hulheter i stammen, kan disse trærne ha stor betydning for f.eks. innsekter
og edderkoppdyr. Slike hule, gamle trær er også viktig for hulrugende fugler. Selv døde
trær kan ha en viktig økologisk betydning. Råtnende, døde trær kan utgjøre gode livsmiljø for en rekke innsekter, moser og lav. Å la stammer fra felte trær ligge igjen, slik at
disse kan gjennomgå en naturlig nedbrytningsprosess, kan derfor være et godt forvaltningstiltak for å fremme biologisk mangfold.
Trær i byen kan være økologiske korridorer med en funksjon i forhold til spredning av
biologisk mangfold. I en by kan f.eks. trerekker og alléer fungere som økologiske korridorer for fugler og insekter. Enkeltstående trær eller treklynger kan også fungere som
såkalte «stepping stones», altså midlertidige oppholdsområder, for arter som beveger
seg mellom leveområder. Ivaretagelse av et rikt biologisk mangfold i byen har ikke bare
en verdi sett i et økologisk perspektiv. Å vite at man bor eller jobber i en «levende» by,
utgjør for mange en verdi i seg selv. En grønn by med et rikt artsmangfold er en viktig
kvalitet. Man kan jo bare forestille seg bare på hvor tomt og sterilt Byparken og Lille
Lungegårdsvatn ville vært uten fuglelivet, lindealleene og kirsebærblomstringen om
våren.
2.3 Luftrensing
Det er flere studier som viser at vegetasjon reduserer svevestøv og annen luftforurensing.
I Oslo kommune sin strategi for bytrær vises det til at støvkonsentrasjonen kan reduseres med 50 % i gater med velutviklede treplantinger, sammenliknet med treløse gater.
I Bergen er det rimelig å anta at trær langs f.eks. Fjøsangerveien og på Mindemyren
har en betydelig effekt når det gjelder å binde svevestøv, og at luftforurensningen i
Bergensdalen ville vært enda høyere uten bytrær. Denne renseeffekten kommer av
at blader og plantestengler filtrerer luften og binder partikler. Evnen til å filtrere og
6
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binde forurensning varierer fra art til art og kommer bl.a. an på hvor tett blad- og
grenstrukturen er, tykkelse og form på bladene og hvorvidt bladene er behåret. Studier
fra Storbritannia viser at noen treslag er bedre enn andre til å binde luftforurensning.
Noen treslag kan også ha en negativ effekt på luftkvaliteten. Selv om studier i Storbritannia ikke nødvendigvis er direkte overførbare til norske forhold, illustrerer studiene
at ved å ha et bevisst forhold til hvilke treslag som plantes langs veier eller i byrom, kan
man oppnå mer eller mindre positive effekter på luftkvaliteten. Vintergrønne planter
har f.eks. evne til partikkelbinding hele året og vil derfor kunne være å foretrekke som
beplantning langs trafikkerte veier.
2.4 Overvannshåndtering
Som følge av et varmere klima og dermed økende nedbør, vil flomdemping og naturlig
overvannshåndtering bli stadig viktigere i urbane områder. Trær kan i denne sammenhengen spille en viktig rolle, da trær har evne til å fordrøye og absorbere store mengder
vann. Trær tar opp vann ved transpirasjon gjennom røttene. Et enkelt stort løvtre kan
f.eks. absorbere flere hundre liter vann i døgnet. Trekronen har også en fordrøyende
effekt ved at løvverk og greiner samler regnvann, som så fordamper direkte tilbake til
atmosfæren. Å ivareta eksisterende grønnstruktur, eller plante nye trær, kan derfor være
rimelige tiltak i forhold til å anlegge kunstige overvannssystemer. Trær har også en
funksjon i forhold til å binde jorden og hindre erosjon, noe som gjør det særlig viktig å
ivareta trær og annen vegetasjon langs vassdrag som tidvis har stor vannføring.

Figur 3. I trafikkerte bygater spiller trærne en viktig rolle i forhold til luftrensning.

Foto: Anders Søyland
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2.5 CO2-binding og klimaregulering
Gjennom fotosyntese i bladene omdanner trær karbondioksid (CO2) til oksygen (O2) og
biomasse. Selv om CO2-bindingen fra bytrær er relativt begrenset sammenlignet med de
store skogsområdene ellers i landet, vil et stort løvtre kunne binde flere tusen liter CO2 i
løpet av en solfylt sommerdag.
Bytrær har også en viktig betydning når det gjelder lokalklimatisk regulering. Trærne
skygger for solen og medfører mindre stråling på fasadeflater. Temperaturen i bygninger
blir dermed senket og behovet for energikrevende avkjøling reduseres. Bytrærne skaper
dessuten behagelige og skyggefulle byrom på varme dager. Trær skjermer for vind, og
treplanting i vindutsatte områder kan være effektivt for å skape lune oppholdsarealer.
2.6 Helseaspekter ved bytrær og grønne omgivelser
For de fleste vil trær og grønne omgivelser i en by oppleves som positivt og trivselsskapende. Dette gjenspeiles i studier som viser at grønne omgivelser virker beroligende
og reduserer stress. Det finnes også forskning som viser at sykehuspasienter blir fortere
friske og trenger mindre smertestillende dersom de har utsyn til grøntområder i fra
sykehussengen. Bytrær kan også ha en mer indirekte helseeffekt ved at trerekker og
beplantning langs fortau og i byrom innbyr til mer ferdsel til fots og med sykkel. Det
oppleves som mer behagelig og avslappende å gå eller sykle på en gang- og sykkelvei
som er adskilt fra annen trafikk med en trerekke. Tatt i betraktning trærs evne til luftrensing, kan fysisk aktivitet i områder med trær og annen grønnstruktur være mer helsebringende, spesielt blant astmatikere og andre med luftveisproblemer, enn i trafikkerte
områder uten grønnstruktur.
Selv om helseaspektene ved bytrær stort sett er positive, er det også viktig å ta i betraktning at stadig flere mennesker har allergier og reagerer på pollen fra ulike treslag. For
de dette gjelder kan enkelte treslag by på store helsemessige utfordringer i perioder med
mye pollenspredning. Ved nyplanting av bytrær bør det derfor tilstrebes å plante treslag
som ikke bidrar til å forverre situasjonen for folk med allergier.
2.7 Støyskjerming og stille områder
Mange mennesker, særlig i byer og urbane strøk, er plaget av uønsket støy, noe som
kan føre til både fysiske og psykiske plager. Trær og annen vegetasjon kan bidra til å
redusere støy ved at lydbølgene blir absorbert og reflektert. Den faktiske støydempende
effekten av trær er imidlertid usikker. Trolig vel så viktig er den psykologiske virkningen som vegetasjonen har på folks oppfatning av støy. Når trær og busker skjermer for
utsyn mot støykilden, oppleves støyen i mange tilfeller mindre påtrengende. Trær kan
også bidra til å maskere uønsket støy, f.eks. vil rasling i ospeløv eller fuglekvitring fra
en trekrone oppleves som mer naturlig og velkommen lyd enn byens menneskeskapte
bakgrunnsstøy.
I en moderne by, med mange støykilder og støyende aktiviteter, er det viktig med stille
områder hvor byens befolkning kan trekke seg tilbake og slippe unna uønskede lydkilder. I Bergen er det i handlingsplanen mot støy definert en del stille områder.
8
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I disse områdene spiller trærne en vesentlig rolle som skjerming, både mot visuell støy
og uønskede lydinntrykk.
2.8 Estetisk funksjon
Selv om enkelte kanskje ikke setter så stor pris på det ene løvtreet som kaster ettermiddagsskygger på uteplassen sin, så er nok de aller fleste enige om at trær og annen
vegetasjon utgjør et positivt estetisk innslag i bybildet. Bytrær er på flere måter kulturhistoriske elementer som bidrar til stedsidentitet og gjenkjennelighet. Et stort monumentalt tre kan være et kjent landemerke, og gamle trær kan gi et bilde av tidligere tiders
landskapspreferanser. Ettersom bytrær potensielt kan bli langt eldre enn de fleste mennesker, kan trærne representere faste holdepunkter i en by som på andre måter stadig er
i forandring. Likevel gjør årstidsvariasjoner at trærne skaper estetisk variasjon i byrommene; fra vårens rosa kirsebærblomstring og lysegrønne lindetrær, til høstens fargespill
i ulike nyanser av gult, rødt og oransje. Selv etter at bladene har falt til bakken, tilfører
formen på de nakne trærne opplevelse til byrommene.
Trær brukes bevisst som estetiske elementer i landskapsformingen, i form av trerekker,
alleer eller som enkeltstående, monumentale trær. Hva slags treslag som plantes og hvordan trærne skjøttes avgjør hvordan parker og grøntanlegg oppleves og benyttes. Mens
noen liker oversiktlige og symmetriske grøntanlegg, der trærne står i en rekke eller i
en nøye planlagt formasjon, vil andre foretrekke en mer «vill» og naturlig beplantning,
med ulike treslag og variert størrelse og alder.
2.9 Trærs økonomiske verdi
Økosystemtjenestene som er nevnt i de foregående kapitlene har stor økonomisk verdi.
Flere studier viser at verdien fra urbane økosystemtjenester fort kommer opp i milliardbeløp. Økonomisk verdsetting av urbane økosystemtjenester kan gjøres på forskjellige
måter. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning benyttet ulike verdioverføringsmetoder for å verdsette grønnstruktur i Oslo. Ved å se på faktorer som eiendomsprising,
betalingsvillighet, verdien av fritidsbruk og økonomisk erstatningsansvar har forskerne
konkludert med at naturen i Oslo er verdt flere milliarder. Det vil være rimelig å anta at
de samme faktorene er gjeldende for Bergen, og at bytrær og annen urban natur også i
Bergen kan verdsettes til et betydelig beløp.

Figur 4. Eksempel på at trær er benyttet for å skape et estetisk uttrykk i bybildet.

Foto: Anders Søyland
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3

Forvaltningsmessige utfordringer knyttet til bytrær

Trær utsettes for store påkjenninger i byens unaturlige livsmiljø og det kan oppstå flere
forvaltningsmessige utfordringer som følger av dette. Ofte kan utfordringene knyttes
direkte til at trærne ikke får dekket sine grunnleggende behov. Trær trenger jord, luft,
vann og plass over og under bakken for å leve og trives. Utfordringene kan også stamme
fra ytre forhold som saltskader, sykdommer og hærverk, eller det kan oppstå utfordringer som følge av dårlig planlegging ved planting av nye trær.
3.1 Plass og jordvolum
Bytrær må dele sin plass med infrastruktur både over og under bakken. Over bakken
kan trekronen komme i konflikt med blant annet bygg og strømledninger. Under bakken
kan røttene komme i konflikt med rør og andre installasjoner.
I naturen vil treets rotsystem gjerne strekke seg utover et areal som er 2-3 ganger større
enn treets krone. Bymiljøet, spesielt med tanke på gater, veier o.l., vil ikke kunne gi rotsystemet samme mulighet for utstrekning.
Treets mulighet til å utvikle rotsystemet sitt er avgjørende for treets forankring og stabilitet i jorden, og muligheten det har til å finne vann og næring i bakken. Dette er alle
avgjørende faktorer for at et tre skal trives og holde god vekst.
Jordvolumet et tre blir tildelt ved etablering har en direkte sammenheng med hva man
kan forvente av fremtidig størrelse og levealder. Et lite jordvolum vil gi et lavt tre som
dør tidligere enn det som er vanlig for arten. Fordi røttene utvikler seg horisontalt i
større grad enn vertikalt, er det størrelsen på arealet treet tildeles som er mest avgjørende.
3.2 Næringsmangel
I naturen vil trærne kontinuerlig få tilført næring gjennom felt løv og annet organisk
materiale. I byer er det derimot ofte krav om å fjerne løv o.l. for å opprettholde det estetiske uttrykket til parker og byrom. Dette gjør at bytrær trenger regelmessig tilføring av
næring og vann som en del av forvaltningen.

Figur 5.Nyetablerte bytrær.
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Foto: Anders Søyland

3.3 Luftmangel til røtter
De fleste bytrær er i en situasjon der røttene er dekket av asfalt og betong. Slike faste
dekker vil ofte legge trykk på røttene og komprimere jorden rundt. En slik komprimering vil føre til dårlig luftveksling, som igjen gjør at trerøttene blir utsatt for oksygenmangel og karbondioksidforgiftning. For å redusere effekten av disse utfordringene er
det mulig å bygge opp tilstøtende dekker med et rotvennlig forsterkningslag, gjerne
med et luftbærende bærelag på toppen av dette.
3.4 Saltskader
Det er et velkjent problem at salting langs veier skader vegetasjonen. Skaden oppstår
ved direkte saltsprut fra veiene, og/eller ved at salt blir tatt opp gjennom røttene fra
avrenning. Det er en utfordring å forvalte trær i slike miljøer, men på grunn økosystemtjenestene de yter er trærne meget viktige å ivareta.
For å minske skadene trengs det god forvaltning og drift av utsatte trær. Dette krever
en økonomi som støtter oppunder slike tiltak. Tiltak kan eksempelvis være fysiske
barrierer som beskytter mot saltsprut og spyling av treet under varme perioder om vinteren. Det er også viktig å kunne deponere saltholdig snø andre steder enn der trærne
står. Saltskader fører i verste fall til at treet dør og må erstattes.
3.5 Fysiske skader og hærverk
Et nyetablert tre vil ikke ha et etablert rotsystem før etter omtrent 3 år. Før dette mangler trærne tilstrekkelig feste og stabilitet, og er derfor mer utsatt for fysiske skader i
form av påkjørsel og andre påkjenninger utenifra. Unge trær er spesielt utsatt for hærverk, og det er ikke uvanlig at trærne blir knekt i løpet av kort tid etter planting.
3.6 Sykdommer, sopp og innsekter
I takt med globalisering og klimaendringer blir sykdommer og insekter et økende
problem. Noen sykdommer betyr døden for treet som er infisert, mens andre sykdommer er i beste fall kun estetisk skjemmende. Utfordringen med å bekjempe slike
sykdommer er uansett krevende, og det er behov for tett oppfølging om man skal bli
kvitt skadegjøreren.
3.7 Juridiske utfordringer
Ofte kan det oppstå en konflikt mellom forvaltningens ønske om å bevare et stort og
livskraftig bytre og en nabos ønske om å få dette fjernet med medhold i granneloven.
Grannelovens § 3 sier at eier ikke må ha tre som er til skade eller særlig ulempe for
naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten
av trehøyden. En slik ulempe kan f.eks. være tap av lys eller utsikt eller at treet utgjør
en reell fare for helse og eiendom. Grannelovens § 3 sier imidlertid også at det er et
vilkår at det «ikkje er nemnande om å gjera» for eieren eller naturmangfoldet på stedet
å ha treet stående. I dette ligger at både eierens interesse i å ha treet stående og treets
betydning for det lokale biomangfoldet skal vurderes opp mot naboens ulemper.
For valtningsplan for by trær i Bergen • Del 1 Strategiplan • 2016
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4

Forvaltningsstrategier for bytrær

Et målrettet arbeid for en god forvaltning av bytrær vil basere seg på følgende strategier:
A: Forbedre kunnskapsgrunnlaget
For å kunne forvalte bytrærne på en god måte er det essensielt med en oppdatert oversikt over eksisterende bytrær. I dag eksisterer det ingen fullstendig oversikt over hvilke
trær som står i byen. Det er derfor en målsetning å registrere alle offentlige bytrær i hele
kommunen. En slik kartlegging vil gi en nøyaktig stedsangivelse og artsbestemmelse av
bytrærne. Dette er en stor og omfattende jobb og det er derfor i første omgang avsatt en
millon til et slikt kartleggingsarbeid. Dette er tilstrekkelig til å kartlegge bytrær i Bergen
sentrum .Kartleggingen av bytrær i sentrum vil fungere som et pilotprosjekt og gi erfaringer som vil være viktige å ta med seg i arbeidet med å kartlegge bytrær i øvrige deler
av Bergen kommune.
I forbindelse med kartleggingen av bytrær skal det også foretas en tilstandsanalyse av de
kartlagte trærne. Denne tilstandsanalysen skal se på trærnes vitalitet og vurdere behovet
for forvaltningstiltak og evt. beskjæring/felling. Tilstandsanalysen skal også vurdere
nåværende og fremtidige trusler mot trærne, f.eks. om trærne har nok areal til vekst og
utvikling. En tilstandsanalyse av bytrærne er nødvendig både for å sikre bytrærne gode
vekstvilkår og for å avdekke eventuell råteskader, døde greiner o.l., som utgjør en risiko
for personelle og materielle skader.
Tiltak:
99 Registrere bytrær. Registreringene i Bergenhus bydel starter i 2016, og arbeidet i denne
bydelen vil sluttføres innen utgangen av 2017.
Registreringer i øvrige bydeler gjennomføres etappevis i påfølgende år.
Ansvar: Bymiljøetaten.
99 Utarbeide tilstandsrapport for registrerte bytrær. Arbeidet gjennomføres som del av
registreringsarbeidet og følger samme fremdrift. Ansvar: Bymiljøetaten.

B: Utarbeide beplantningsplan
I en storby som stadig er under utvikling og forandring er det ingen selvfølge at bytrær
vil ha en like sentral plass i bybildet i framtiden som i dag. Det er flere eksempler på at
store bytrær som av ulike grunner har blitt felt, ikke er blitt erstattet med nye. På sikt
vil en slik utvikling føre til færre bytrær og en «gråere» by. For at Bergen skal nærme
seg visjonen om å være en grønn storby, der bytrær har en sentral plass i bybildet, er det
viktig med en overordnet plan som legger føringer for hvor det i framtiden skal beplantes nye trerekker og enkelttrær. En slik plan må vurdere behovet økosystemtjenester som
bytrær yter og ses i lys av til hva som vil være praktisk mulig i en storby som stadig
vokser og fortettes.
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Til Ta k :
9 Utarbeide plan som viser plassering av fremtidige bytrær i Bergenhus bydel,
og som også tar stilling til bl.a. ar tssammensetning.
For Bergenhus bydel gjennomføres planarbeidet innen utgangen av 2018.
Planarbeid i øvrige bydeler gjennomføres etappevis i påfølgende år.
Ansvar: Bymiljøetaten.

FO RVA LT N I N G
AV BY TR ÆR I
BERGEN BY

Figur 6. Flytting av gamle Linde trær.

Foto: Jan Ove Strand
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C: Utvikle forvaltningsrutiner
I et bymiljø hvor det er knapphet på tilgjengelige arealer, vil ivaretagelse av trær ofte
kunne komme i konflikt med andre interesser. Forvaltning av bytrær kan derfor være
utfordrende og det kreves klare retningslinjer for hvordan man skal behandle trær i
anleggssituasjoner. I Bergen er mange aktører involvert i byggeprosjekter og i rehabilitering og drift av bygninger, anlegg og infrastruktur. Bygg- og anleggsvirksomhet medfører ofte konsekvenser for trær. Det er derfor viktig at det finnes klare bestemmelser og
retningslinjer for hvordan trær skal håndteres.
I Bergen kommunes veileder for arbeid og graving i kommunal veg og gategrunn står
følgende om arbeid i eller ved grøntområder: «Arbeid i eller ved grøntanlegg utføres i
samråd med den som er ansvarlig for grøntanlegget. […] Det tillates ikke at det graves,
kjøres eller lagres masser nærmere trestamme enn 5 meter, eller under trekroners
dryppsone når dette gir større avstand, med mindre annet er angitt i godkjent graveplan.
Eventuell graving i dryppsonen krever vurdering av ETW-sertifisert arborist eller tilsvarende. Beskyttelse av trær i anleggsperioden skal skje i henhold til byggeforskriften
513.710: Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser.» Dette er gode retningslinjer som skal følges, men for at bytrær skal få et særskilt fokus vil det være hensiktsmessig med en egen veileder som kun omhandler arbeid på og i nærhet av trær.
Spørsmål om ivaretagelse av bytrær må ofte vurderes som ledd i kommunens plan- og
byggesaksbehandling. Å ha en en oppdatert oversikt over bytrær er vesentlig for at
hensynet til trærne fanges opp og settes på dagsorden i en tidlig fase av planprosesser.
Bruk av hensynssoner er et godt virkemiddel for å vise trær som skal bevares i reguleringsplaner. Det er imidlertid ikke nok at bevaringsverdige trær vises med en hensynssone på et plankart. Det må også knyttes bestemmelser til hensynssonene som sikrer at
trærne ivaretas, både i en anleggsfase og for ettertiden. I de tilfeller bytrær må fjernes
som følge av et planlagt byggeprosjekt, må det stilles krav om at trærne erstattes, enten
i form av nye trær, eller ved at eksisterende trær takseres og at det avsettes et tilsvarende
beløp til nyplanting av nye bytrær. Ved byggetiltak i nærheten av bytrær, bør disse
uansett takseres og det bør i stilles krav til erstatning dersom bytrærne skulle bli skadet
i anleggsperioden. I planleggingsfasen er det viktig at det settes av nok areal til nye trær
som skal plantes, slik at trærnes rotsystem og trekrone får nok plass til å utvikle seg. Det
må være en målsetning at dersom bytrær skades eller som må felles i forbindelse med
anleggsarbeid, skal tiltakshaver erstatte treet med ett nytt tre av tilsvarende verdi innen
6 måneder (til fastsettelse av verdi benyttes VAT3).
Tiltak:
99 Innarbeide bestemmelser og retningslinjer for forvaltning av bytrær i kommuneplanens
arealdel ved kommende rullering. Ansvar: Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.
99 Innarbeide bytrær som vurderingstema i sjekklister o.l. som gir føringer for planarbeid
og beslutningsprosesser etter plan- og bygningsloven. Gjennomføres innen utgang av
2017. Ansvar: Plan- og bygningsetaten.
99 Utarbeide veileder overfor entreprenører o.a. for arbeid på og ved bytrær innen
utgangen av 2018. Ansvar: Bymiljøetaten.
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D: Etablere samarbeid
Både innenfor kommunen og andre offentlige etater foretas daglig forvaltningsmessige
disposisjoner som har eller kan ha konsekvenser for byens trær. Det er grunn til å anta
at kunnskaps- og bevissthetsnivået omkring bytrærnes verdi varierer mellom de ulike
aktørene. Med sikte på å øke forståelsen om trærnes verdi og funksjon i bymiljøet, kan
det være formålstjenlig å etablere en fast møteplass der forvaltningsmessige problemstillinger omkring bytrær fokuseres og kan diskuteres. Eventuelt kan temaet bytrær gis en
hensiktsmessig plass innenfor det samarbeid som pågår under navnet «Graveklubben».
Dette er et samarbeid mellom ulike offentlige etater med sikte på å samordne gravearbeidet i sentrumsgatene. Graveklubben møter jevnlig problemstillinger knyttet til
bytrær.
Tiltak:
99 Arrangere møte mellom aktører som påvirker bymiljøet og byens infrastruktur innen
utgangen av 2017. Hensikten vil være å diskutere mulige samarbeidsformer, med mål
om å ivareta og utvikle bytrærnes plass i bybildet. Ansvar: Bymiljøetaten.

E: Informere og spre kunnskap
Mange tiltak kan iverksettes for å spre informasjon og kunnskap om bytrær og hvilke
positive funksjoner trær i byen utfører. Informasjonsformidling via info-foldere og informasjonstavler er relativt billige tiltak som potensielt kan nå ut til mange. Informasjonstavler om trær i parker og byrom er også med på å berike opplevelsen av byens grønne
lunger. En egen veileder for arbeid nær trær vil være et nyttig verktøy for entreprenører
og andre som utfører gravearbeid eller liknende i nærheten av trær.
Tiltak:
99 Utarbeide informasjonsmateriell. f.eks. i form av brosjyrer/foldere og informasjonstavler.
Informasjonsmateriale utarbeides innen utgangen av 2018. Ansvar: Bymiljøetaten.
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