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Skrevet av: Sertifisert arborist Oscar Lilleby

Trepleiefirma Lilleby AS
Ilebrekkeveien 44
3114 TØNSBERG
Org.nr 897005182

Telefon: 91 88 62 77
e-post: post@lillebyas.no
web: www.lillebyas.no

Innledning
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På oppdrag fra Sandefjord kommune v/Asgrimsplass, ble det forespurt en vurdering av stor ask på
uteområde ved Stokke kirke.
Treet står tett på gangsti og gravplasser og det er uttrykt bekymring for nedfall/brekkasje fra treet.
Tilstede fra Lilleby AS var Oscar Lilleby
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Beskrivelse:
Treet er en stor ask på sør side av kirken.
Treet står inntil en lavt trafikkert gangvei og i nærheten av gravplasser. Treet har flere større sprekker i
stamme(r) med varierende grad av gjenværende styrke. Det har vært uttrykt bekymring for nedfall av
grener/større deler av treet som kan falle ned på besøkende/forbipasserende. I tillegg er det en bekymring at
treet skal spjære i stammedele som følge av råteutvikling og tyngde på krone.
Treet er godt forankret og er tidligere beskjært/styvet ned med relativt beskjeden krone. Kronen er balansert slik
at faren for velt er minimal.
Hul hovedstamme med tydelig åpning på sør og øst side. Det er mye styrke igjen i gjenværende ved og faren for
brekk på nedre del av stamme anses som liten.
Ca 3m opp deler hovedstammen seg i to større stammer. Disse er også delvis hule med langsgående sprekker i
hele lengden opp til tidligere styningspunkt. Særlig søndre stamme virker svak med stor råteskade på sør side. På
nord side er det fremdeles styrke til å holde stammen, men denne vil avta med årene og det er vanskelig å anslå
hvor mye den vil tåle før brekkasje. Moderat sannsynlighet for brekkasje.
Nordlige stamme bærer det meste av kronen som virker godt forankret fra styvningspunkt, lite døde grener.
Stammen har tydelige langsgående sprekker fra dele opp til kronen. Det er observert hulhet også øverst ved
styningspunkt/kronestart. Sannsynligvis mye styrke igjen, men usikkert hvor mye belastning stammen vil tåle.
Moderat sannsynlighet for brekkasje.
Bekymringsverdige forhold:
- Avtagende styrke i stammer og stammedele
- Brekkasje ved for stor belastning
Konklusjon:
- Sannsynligheten for brekkasje vil være å anse som moderat.
- Med lavt trafikkert gangvei og tidvis personer under krone, vil det være moderat sannsynlighet for
personskader om det skulle oppstå brekkasje.
- Ved nedfall av grener/deler av stamme vil det kunne være fare for liv og helse for personer som eventuelt vil bli
truffet (se sannsynlighet over)

-

1. Beskjæring av kronen tilbake til styvingspunkt og sikring av stammer med mekanisk
sikring(stag)
Trepleie og oppfølging hvert tredje år fremover slik at det kan etableres en «liten krone»
som vedlikeholdes.
2. Felling av treet
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Anbefalinger:
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Utstyr som ble brukt:
Basic:
Visuell inspeksjon
Gummiklubbe

Avansert:
Ingen

Tidsperspektiv:
Alle trær: rapporten er gjeldende i 12 mnd

Begrensninger:
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Trær er levende organismer og tilpasser seg de belastningene de blir utsatt for over tid.
Plutselige forandringer i rotsone, krone eller unormalt sterke vinder vil kunne føre til brekkasje uansett hvilke
tiltak som blir satt i verk.
Uavhengig av innhold i denne rapporten og hvilke tiltak som blir satt i gang, kan et tre aldri regnes som helt uten
risiko.
Lilleby AS fraskriver seg ethvert ansvar som følge av dette.
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