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Sammanfattning:
Ryttare eken är en veteran ek med 
anmärkningsvärt bra vitalitet.
Baserat på ljudvågs tomografi data 
och rot sonderings data tagen i Juli 
2013 är både stam och rot 
strukturellt stabilt trots att viss röta 
och ihålighet finns. 
Relativ styrka förlust mätningar i 
stammens tvärsnitt vissa en 
maximal försvagning av 37%.
Om man tar det lägsta 
elasticitetsmodul böjnings värden 
för ek och det maximalt tänkbara 
vindbelastning , dvs den sämsta 
tänkbara scenariot, har trädet 
fortfarande en teoretiskt säkerhets 
faktor av över 100.

Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen 
Stockholm.

Slutsats av rapporten:
Det finns ingen tecken på en signifikant högre sannolikhet av stam eller gren brott 
och inte eller  någon större behov av beskärnings arbete för att reducerar böjnings 
moment. Vrid moment i trädens kronan är också lågt, där emot mindre beskärnings 
åtgärder för att minska det ytterligare skada inte trädet och är tillfördel för framtida 
stabilitet i vind, på längre sikt.
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Vindbelastnings Analys (ArWilo)

!
Sämsta scenariot.
Vind belastnings analys:
Om man antar en helt, icke porös krona på maximalt dimensioner och maximalt förväntat vind hastighet 
(orkan @ 36m/s) får man ungefär 155KNm böjnings moment på stambasen.
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Ryttare eken Utvärdering av Tomografi mätningar Höst 2013.
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En beräkning av tvärsnitts modul (baserad på den andra tröghetsmoment (MOI) för 
alla böjnings riktningar visa att den relativ styrka förlust på grund av röta är i sitt 
maximum -37%. 
I utvärdering måste man förstår att positionen av röta i stammen är av högre vikt än 
mängd röta i stammen.  När alla vägar är hel, stammen  är betydligt stabilare än när 
en delar av stammens väg saknas. Mer detaljer om denna strukturel aspekt finns 
här: “Basic Aspects of Mechanical Stability of Tree Cross –Sections.” Arborist News Feb 2011, 
pp. 52-54. (http://viewer.zmags.com/publication/41f74b67#/41f74b67/54) 

http://viewer.zmags.com/publication/41f74b67#/41f74b67/54
http://viewer.zmags.com/publication/41f74b67#/41f74b67/54
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Beräkning av den stående Ek stammens bärförmåga. 

Om man antar en låg MOE elasticitetsmodul för ek av 10,000N/mm2 (typiskt för ek är 
cirka 13,000N/mm2) och en låg böjnings styrka av 90N/mm2 (typiskt för ek är 96 N/
mm2) denna stam tvärsnitt med en Dbh (diameter att bröst höjd) av 2.5m kan motstå 
en vindbelastning av 800MNm.

I Den ”Värsta scenariot” vindbeslatnings bedömning har vi bara 155KNm.  Därför är 
den teoretisk säkerhetsfaktor långt över 100. Noterar att det flesta byggnader är 
konstruerat med ett säkerhets faktor av 1.5.

Det finns därför ingen hög sannolikhet av stambrott.

Förslag till en långsiktigt beskärnings lösning med minskning av vrid moment samt 
ytterligare minskning av stambas böjnings moment med -24%.
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QTRA Riskbedömning.
Aktuell Risk från Ryttare Eken.
Genom Kvantitativ träd risk bedömning och analys av sannolikhet och konsekvens 
baserad på trädets strukturell stabilitet, frekvens och hastighet av trafik och storleken 
av träd del som kunde träffa fordon kan vi kommer fram till en rimlig och realistiskt 
perspektiv om trädets risk att orsaker allvarligt skada.
Sannolikheten ligger på Cirka 1/400,000 chans att allvarligt skada sker inom det 
närmaste år. Detta kan jämföras med andra risker i samhället såsom, risk av skada i 
bil färd  genom stads trafiken, 1:16,000. En allmän risk av 1.400,000 börs ses som 
helt acceptabelt i samhället.
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 Träd Art: Quercus robur                                                    
 Stam Diameter: 2.49m
 Höjd: (Laser mätning) 13.80m
 Kronans bas höjd: 7.20m
 Kronans belastnings mittpunkt:7.60m
 Kronans område: 55m2
 Alder: Veteran träd
 Biologiskt värde: Högt
 Historiskt värde: Högt
 Landskapsvärde: Mycket betydelseful
 Länstyrelsen Klassificering: Mycket skyddsvärd grov löv träd.
 Terräng: Innerstad
 QTRA risk kalkyl RoH  (Risk of Harm)1:400,000.
 Art specifik svamp: Fistulina hepatica och Laetiporus sulphureus i hjärtved bara.

Träd uppgifter.
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